اسکول واپسی کے
لیے خریداری کی تجاویز
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ہم نے یہ فوری تجاویز والدین اور ان کے طالب علم خریداروں کے لیے بنائی ہیں تاکہ
پیسے کی بچت کرنے اور اسمارٹ مالی فیصلے کرنے میں آپ کو مدد ملے۔
ایک فہرست بنائیں اور بجٹ بنائیں۔
جو سامان خریدنا ہے اس کا انتخاب کرتے وقت اسمارٹ فیصلے
کرنے میں بچوں کی مدد کریں۔ استاد کی سامان کی فہرست لیں
اور پھر اس بارے میں بچوں کو تعلیم دیں کہ انہیں جس قدر خرچ
کرنا ہے اور جو چیز انہیں حاصل کرنی ہے اس کی بنیاد پر
بجٹ کس طرح بنائیں۔ چاہے آپ آن الئن خریداری کریں یا درون
اسٹور ،فہرست اور بجٹ پر گامزن رہیں۔

قیمتوں کا موازنہ کریں۔
پروڈکٹس تالش کرنے ،قیمتوں کا موازنہ کرنے اور سیلز اور
چھوٹ کا پتہ لگانے کے لیے ویب سائٹس ،اسمارٹ فون ایپس
اور سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔
اکوپن حاصل کرنے کے لیے اپنی ذاتی معلومات درج کرنے سے
احتراز کریں — کچھ دھوکے باز آپ کی معلومات چرانے کے
لیے چھوٹ کے وعدے کا استعمال کرتے ہیں۔

قیمتیں تالش کریں۔
اسٹورز پر یا تو آئٹم پر یا جہاں وہ آئٹم ڈسپلے ہو وہاں ایک نشان
پر قیمتیں شائع کرنا الزم ہے۔
شائع شدہ قیمت سے زائد وصول کرنا غیر قانونی ہے۔
اضافی کریڈٹ :الیکٹرانکس اور فرنیچر
کے مدنظر تجاویز کے لیے
 nyc.gov/dcwpپر خریداری کی
ہماری تجاویز یقینی طور پر پڑھ لیں۔

قیمت میں دھوکہ بازیوں سے آگاہ رہیں۔
نیو یارک سٹی میں اعالن شدہ ہنگامی حالت کے دوران صحت،
سالمتی یا بہبود کے لیے الزمی اشیاء یا خدمات کے مدنظر زائد
قیمتیں وصول کرنا کاروبار کے لیے غیر قانونی ہے۔
اشیاء اور خدمات میں جراثیم ربا اشیاء ،صابن ،صفائی کے
پروڈکٹس ،تشخیصی پروڈکٹس اور خدمات ،اور دوائیں شامل ہیں۔
آپ اوور چارج کی شکایت  NYCمحکمہ برائے صارفین اور
کارکنان کا تحفظ (Department of Consumer and
 )Worker Protection, DCWPکے پاس درج کرا سکتے ہیں۔
 nyc.gov/dcwpمالحظہ کریں یا  311پر کال کریں اور “زیادہ
چارج ( ”)overchargeبولیں۔ اپنی شکایت کے ساتھ اپنی رسید
شامل کرنے کو یقینی بنائیں۔

رسید طلب کریں اور اسے محفوظ کریں۔
نیو یارک سٹی میں ،آپ  $20سے زائد کی خریداریوں پر خود
بخود اور  $5اور  $20کے بیچ خریداریوں کے لیے درخواست
کرنے پر ایک رسید موصول کرنے کے مستحق ہیں۔
اپنی ذاتی معلومات کا تحفظ کریں — از روئے قانون ،گاہک کی
رسید پر کریڈٹ کارڈ کی اختتامی تاریخ یا اس کے آخری پانچ
ہندسوں سے زائد ہرگز نظر نہیں آنا چاہیے۔

جاری >

اسٹور کی ادائیگی اور ریفنڈ کی پالیسیاں چیک
کریں۔
اسٹورز نقد ادائیگی قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔
اسٹورز کے لیے ایسے صارفین سے جو اسیک ہی خوردہ
سامان کے لیے نقد ادائیگی کرتے ہیں ان صارفین کے مقابلے
میں زیادہ رقم لینا جو کریڈٹ کارڈ یا دیگر کیش لیس طریقہ
سے ادائیگی کرتے ہیں ،غیر قانونی ہے۔
اسٹورز کو اپنی ریفنڈ کی پالیسی کی تفصیل کے ساتھ ایک
سائن پوسٹ کرنا ہوگا۔ اگر وہ شائع نہیں کرتے ہیں تو ،آپ اپنی
خریداری سے  30دنوں کے اندر ریفنڈ کے مستحق ہیں۔

آن الئن خریداری کرتے وقت خود کا تحفظ
کریں۔
اگر آپ اسکول واپسی کے لیے اپنی خریداری آن الئن کرنے
کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو صرف محفوظ ویب سائٹس پر
خریداری کرنے کو یقینی بنائیں۔
مانوس ویب سائٹس استعمال کریں یا نئی ویب سائٹس کے

جائزے پڑھیں اور چیک کریں کہ لنک کی شروعات https
سے ہوتی ہے (صرف  httpسے نہیں؛ “ ”sکا مطلب سیکیور

(محفوظ) ہے) یا اس میں پیڈالک آئیکن ہے۔

غیر محفوظ  Wi-Fiاستعمال کرتے وقت اپنی ذاتی معلومات
ٹائپ کرنے سے بچیں۔
ان چاہے ای میلز میں یا سوشل میڈیا سائٹ پر موجود لنکس پر
کلک مت کریں — وہ پتہ براہ راست اپنے براؤزر میں ٹائپ
کریں۔
آن الئن کس طرح محفوظ ،مامون اور ذمہ دار رہا جائے اس
بارے میں مزید معلومات کے لیے OnGuardOnline.gov
مالحظہ کریں۔

کریڈٹ اور اس کے کام کرنے کے طریقے کے
بارے میں اپنے بچوں کو سکھائیں۔
وضاحت کریں کہ کریڈٹ کارڈز “مفت پیسے” نہیں ہیں اور یہ
کہ آپ کارڈ سے جس چیز کے لیے ادائیگی کرتے ہیں اسے سود
کے ساتھ واپس ادا کرنا ضروری ہے۔
انہیں کم از کم بیلنس بمقابلہ پورا بیلنس ادا کرنے کے بارے میں
اور کریڈٹ کارڈ کو غیر ذمہ دار طور پر استعمال کرنے کے
عواقب کے بارے میں سکھائیں۔

مفت مالی مشاورت حاصل کریں۔
سٹی کے مالی تفویض اختیار کے مراکز کی جانب سے پیشہ
ور مالی مشیر کے ساتھ اپائنٹمنٹ شیڈول کرنے کے لیے
 nyc.gov/TalkMoneyمالحظہ کریں۔
اپنے مشیر کے ساتھ کام کریں تاکہ:
اپنے بجٹ یا آمدنی میں اچانک تبدیلیوں کا نظم کریں اور
اخراجات کا ایک منصوبہ طے کریں؛
ڈائریکٹ ڈیپازٹ طے کرنے کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ
کھولیں؛
قرض خواہوں سے رابطہ کریں؛
اور بھی بہت کچھ۔
مالی مشاورت آمدنی یا ترک وطن کی حیثیت سے قطع نظر ،مفت
اور رازدارانہ ہے اور متعدد زبانوں میں پیش کی جاتی ہے۔

اسٹوڈنٹ لونز کی بات آنے پر اپنے حقوق اور
ذمہ داریوں کو جانیں۔
چاہے آپ خود کے لیے یا اپنے بچے کے لیے اسٹوڈٹ
لونز پر غور کر رہے ہوں یا پہلے سے ہی اسٹوڈنٹ لون
کا قرضہ لیے ہوئے ہوں DCWP ،کی تجاویز اور وسائل
 nyc.gov/StudentLoansپر یقینی طور پر پڑھ لیں۔
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