خالصه دشواری مال
گروه راه حل های مایل ( CCCکه در اینجا به صورت  CCCمورد اشاره قرار یم گید) مصمم است تا با ر
مشییانش کار کند و
ر
حمایت های الزم را ارائه کند ،اگر بدیه ها به دلیل دشواری مایل نتوانند پرداخت شوند .اگر پرداخت یک بدیه معوقه روی توان
ی
یک ر
مشیی برای ر ن
تاثی بگذارد ،ممکن است او واجد رشایط حمایت مربوط به دشواری باشد.
تامی نیازهای اولیه زندگ ر
 CCCبا ر
مشییانش کار خواهد کرد تا یک راه حل مناسب برای پرداخت پیدا شود .این یم تواند شامل حمایت مایل مربوط به
رشایط سخت مایل به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
مشییانش با ادب و ر
خواسی یم تواند سخت باشد .تیم ما با همه ر
احیام برخورد خواهد کرد .ر ن
رن
 CCCدرک یم کند که کمک
همی
انتظار از ر
مشییان ما ر ن
نی وجود دارد.
سیاست دشواری  CCCبر اساس قانون میل حفاظت اعتباری ر
مشییان تنظیم شده است.
ر
کتب – به  CCCاطالع دهند که نیم توانند به
برای درخواست حمایت دشواری مایل ،مشییان یم توانند  -به صورت شفایه یا ی
تعهدات خود در مورد بازپرداخت عمل کنند .پس از اطالع پیدا کردن از این موضوع CCC ،ممکن است تقاضای اطالعات
مشخیص را کند که باید ظرف  ۲۱روز ارائه شود.
ر
اطالعات که درخواست یم کنیم مربوط به تصمیم گیی در این باره خواهد بود که آیا ر
مشیی نیم تواند به تعهدات خود طبق
ر
قرارداد اعتباری عمل کند و این که این قرارداد چطور باید تغیی کند تا به ر
مشیی در انجام تعهداتش کمک کند.
ر
به طور کیل  CCCخواستار یک بیانیه وضعیت مایل به همراه سایر مدارک مربوط به وضعیت ر
مشیی خواهد شد.
ر
رن
نهات را
مشییان ملزم به رپیوی از تقاضا برای اطالعات هسی چرا که  CCCباید ظرف  ۲۸روز از اعالم اولیه دشواری یک نتیجه ی
اعالم کند .عدم ارائه اسناد یم تواند منجر به رد شدن تقاضای مربوط به دشواری شود.
ن
طوالت مدت است ،ممکن است واجد رشایط ر
اگر یک ر
دفی ثبت میل دشواری
مشیی در حال تجربه یک دشواری مایل شدید
بی انجمن تحصیلداران و خریداران بدیه ر
باشد – این یک راهکار ر
مشیک ر ن
اسیالیا و بخش اجتمایع است .هدف این راهکار این
ر
ر
بیشی و
غی نضوری جمع آوری بدیه حمایت کند .برای کسب اطالعات
است که از مشییان آسیب پذیر در برابر فعالیت های ر
برریس این که آیا واجد رشایط هستید ،به وبسایت  www.nhr.org.auمراجعه کنید.
ر
بیشیی نیاز دارید ،یم توانید از طریق شماره تلفن  ۱۸۰۰۰۰۷۰۰۷با مرکز مشاوره
اگر برای مدیریت بدیه های خود به حمایت
ر
ر
نزدیکیین شویس مشاوره مایل رایگان ارجاع داده شوید.
بگیید تا به
مایل اسیالیا تماس ر
ر
بیشی در مورد سیاست دشواری مایل ما به زبان انگلییس ،به وبسایت ما به آدرس
برای کسب اطالعات
 www.cccfinancial.com.auمراجعه کنید.

