මූල්ය දුෂ්කරතා සාරාාංශය
(Financial Hardship Summary)
CCC Financial Solutions Group (මෙහි සඳහන් වන්මන් සීසීසී යනුමවනි) සිය ගනුමෙනුකරුවන් සෙඟ
වැඩ කිරීෙට සහ මූල්ය දුෂ්කරතා මහ්තුමවන් ණය මගවීෙට ම ාහැකි ම් ආධාර සැපයීෙට කැපවී සිටී.
මගවිය යුතු ණය මගවීෙ පාරිම ෝගිකමයකුමේ මූලික ජීව අවශ්යතා සපුරාලීමම් හැකියාවට
බල්පාන්මන් ම්, ඔවුන් දුෂ්කරතා සඳහා සුදුසුකම් ල්ැබිය හැකිය.
සුදුසු මගවීම් විසඳුෙකට පැමිණීෙ සඳහා CCC සිය ගනුමෙනුකරුවන් සෙඟ කටයුතු කරනු ඇත. මකටි
කාලී මහෝ දිගු කාලී මූල්ය දුෂ්කරතා ආධාර මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය.
සහාය ඉල්ලලීෙ දුෂ්කර විය හැකි බව සීසීසී මත්රුම් ගනී. අපමේ කණ්ඩායෙ සියළුෙ ගනුමෙනුකරුවන්ට
ආචාරශීලීව හා මගෞරවමයන් සල්කනු ඇත. අපමේ ගනුමෙනුකරුවන්මගන් ෙ මෙය ආපසු
බල්ාමපාමරාත්තු මේ.
CCC හි දුෂ්කරතා ප්රතිපත්තිය මකටුම්පත් කර ඇත්මත් ජාතික පාරිම ෝගික ණය ආරක්ෂණ ප තට
අනුකූල්වය.
මූල්ය දුෂ්කරතා ආධාර ඉල්ලල්ා සිටීෙට, ආපසු මගවීමම් බැඳීම් සපුරාලීෙට ම ාහැකි වීෙ ගැ
පාරිම ෝගිකයින්ට වාචිකව මහෝ ලිඛිතව CCC ට උපමෙස් දිය හැකිය. මෙෙ දුෂ්කර (මුදල් ආපසු ගෙවීමට
ග ොහැකි) නිමේෙ ය ල්ැබීමෙන් පසු, CCCයට දි 21 ක් තුළ ල්බා දිය යුතු නිශ්්චිත මතාරතුරු ඉල්ලල්ා
සිටිය හැකිය.
ණය මකාන්රාත්තුව යටමත් පාරිම ෝගිකයාට වගකීම් ඉටු කිරීෙට ම ාහැකිෙ යන්
සහ
පාරිම ෝගිකයාමේ වගකීම් ඉටු කිරීෙ සඳහා මකාන්රාත්තුව මව ස් කළ යුත්මත් මකමස්ෙ යන්
තීරණය කිරීෙට අප ඉල්ලල් මතාරතුරු අොළ විය යුතුය.
සාො යමයන් CCC විසින් පාරිම ෝගිකයාමේ තත්වයට අොළ අම කුත් ලියකියවිලි සෙඟ මූල්ය
තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශ්යක් ඉල්ලල්ා සිටිනු ඇත.
මූලික දුෂ්කරතා නිමේෙ මයන් දි 28 ක් තුළ සීසීසී අවසන් ප්රතිඵල්ය ල්බා දිය යුතු බැවින්
පාරිම ෝගිකයින් මතාරතුරු සඳහා ව ඉල්ලලීෙකට අනුකූල් වීෙ අවශ්ය මේ. දුෂ්කරතා මල්ලඛ ල්බා දීෙට
අමපාමහාසත් වීෙ දුෂ්කරතා ඉල්ලලීෙ ප්රතික්මෂ්ප කිරීෙට මහ්තු විය හැක.

ගනුමෙනුකරුමවකු දිගු කාලී ව ෙැඩි මූල්ය දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ පා සිටී ම්, ඔවුන් ජාතික දුෂ්කරතා
මල්ලඛ යට සුදුසුකම් ල්ැබිය හැකිය (National Hardship Register) -මෙය ඕස්මේලියානු එකතු කරන් න්
සහ ණය ගැනුම්කරුවන්මේ සංගෙය (the Australian Collectors and Debt Buyers Association) සහ ප්රජා
අංශ්ය (community sector) එක්ව සිදු කළ ආරම් යකි. අ වශ්ය ණය එකතු කිරීමම් ක්රියාවලිමයන්
අවො ෙට ල්ක්විය හැකි පාරිම ෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීෙ මෙෙ මුල්පිරීමම් අරමුණයි. වැඩිදුර දැ
ෙැනීමට සහ ඔබ සුදුසුකම් ල්බන්මන් ෙැයි ෙැ ගැනීෙට www.nhr.org.au මවබ් අඩවිය මවත
පිවිමසන් .

ඔමබ් ණය කළෙ ාකරණය සඳහා තවදුරටත් සහය වීෙට ඔබ කැෙති ම්, ඔබට සමීපතෙ ම ාමිමල්ල
ව මුල්ය උපමේශ් මස්වාව සඳහා මයාමු වීෙ සඳහා 1800 007 007 අංකමයන් මූල්ය උපමේශ්
ඕස්මේලියාව (Financial Counselling Australia) ැෙති මස්වාව හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
ඉංග්රීසිමයන් අපමේ මූල්ය දුෂ්කරතා ප්රතිපත්තිය (Financial Hardship Policy) පිළිබඳ වැඩි විස්තර
ෙැ ගැනීෙ සඳහා www.cccfinancial.com.au හි අපමේ මවබ් අඩවියට පිවිමසන් .

