
 رہيں ہوشيار سے سرگرميوں ٹاؤٹنگ

 

 کے ريکوری کليمز سے احتياط لوگ کے باہر ميں ہسپتالوں اور دفاتر کے ڈويژن کمپنسيشن ايمپالئز کے محکمے اس ، وقتاَ فوقتا
 کے چوٹ ذاتی ذريعے کے کاموں جيسے يمپرٹیچ اور بهال ديکه" ايجنٹ ريکوری" نہاد نام۔ ہيں تے کر فروخت کی کاروبار
 مفادات کے معاوضے اور حقوق کے ان سے جس ہيں، سکتے تراش کو معاوضے والے جانے کيے ادا کو متاثرين کے معامالت
  ۔ہيں سکتے پڑ ميں خطرے

 

 ہونے ثابت جرم اور ہے کرتا ارتکاب کا جرم شخص بهی کوئی ملوث ميں يمپرٹیچ اور بهال ديکه تحت، کے قوانين کے کانگ ہانگ
 ۔ہے جاتی دی سزا کی قيد تک سال سات اور جرمانہ اسے پر

 

، ہيں کرسکتے تيار معاہده ايک ساته کے متاثرين کے حادثات ٹريفک يا متعلق سے کام" ايجنٹ ريکوری، "ذريعے کے کرنے قائل
 معاوضے کو) کرنا ادا اخراجات کے جوئی چاره قانونی کے متاثرين جيسے( دعووں کے متاثرين" ايجنٹ ريکوری" تحت کے جس
 اگر اور چاہئے رہنا ہوشيار سے سرگرميوں ٹاؤٹنگ ان کو آپ۔ گے کريں فراہم فنڈ ميں بدلے کے وصولی کی حصے ايک کے

 اور يپارٹمنٹڈ يبرل، امداد قانونی محکمہ جيسے محکموں سرکاری يا کريں حاصل نمائندگی يا مشوره قانونی مناسب تو ہو ضروری
 ۔کريں حاصل مدد سے يٹیقانون سوسا کی کانگ ہانگ يا ڈيپارٹمنٹ ويلفيئر سوشل

 

 چاره قانونی ممکنہ، نہيں يا ہے جائز دعوی آيا کہ گا دے مشوره پر طور واضح کو شخص متاثره نمائنده قانونی ايک، پر طور عام
 خدمات ورانہ پيشہ کرده فراہم پر طور عام فيس قانونی۔ گی جائے کی وصول طرح کس تقسيم اور فيس قانونی اور، الگت کی جوئی

 پر عوامل مختلف سميت سطح کی پيچيدگی کی دعوے اور) پر بنياد کی بندی درجہ کی گهنٹہ فی جيسے( ہے ہوتی مبنی پر حجم کے
 اور ہے جاتا کيا منصب ذريعہ کے اخالق ضابطہ ورانہ پيشہ اور قوانين متعلقہ کو ينماہر قانونی ميں کانگ ہانگ۔ ہے کرتی انحصار
 ۔ہے جاتا کيا منع سے کرنے تيار معاوضہ کا دعويدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی" سے پنے مفادات کيجنسیا يکوری"ر۔ ہے پابندی سے سختی پر سرگرميوں کی ٹاؤٹنگ سے طرف کی ہسپتالوں اور محکمے اس
 ::يےحفاظت کے ل

 

 غلط کے معلومات ذاتی اپنی يا کريں نہ بات پر معاملے کے چوٹ اپنے ساته کے ان اور، ديں نہ جواب کا سرگرميوں ٹاؤٹنگ کی ان 
 ۔کريں نہ ظاہر تفصيالت ذاتی اپنی لئے کے بچنے سے استعمال

 ۔ہے سکتا پڑ کرنا سامنا کا واجبات مالی اور نتائج قانونی متوقع غير ميں بعد کو آپ يا، کريں نہ دستخط پر دستاويز کسی 

 معاوضے" اور" گارنٹی فری رسک"، "مفت"، "نہيں فيس کوئی، نہيں جيت کوئی" جيسے کريں نہ يقين پر پروپيگنڈے سے آسانی 
   "۔رقم بهاری کی

 جاتے ہو دستبردار سے خدمات کی ان ميں بعد آپ اگر کيونکہ، کريں نہ کوشش کی ان کرکے قبول خدمت کی" ايجنٹوں ريکوری 
 ۔ہيں سکتے ہو دار ذمہ کے کرنے ادا فيس ہينڈلنگ اور معاوضہ خواه خاطر کو" ايجنٹوں ريکوری" آپ تو ہيں

 

 ۔چاہئے کرنا رابطہ سے پوليس پر طور فوری لئے کے مدد اسے ہے کرتا احساس کا ہونے ہراساں بهی کوئی جو

 

 يپارٹمنٹڈ يبرل

 

 


