
 
 

 اسکاٹش واٹر کی جانب سے جعلی کالرز سے متعلق مشورہ 
 

  . . .شناخت کريں اچهے لوگوں کو مقابلے ميں برے لوگوں کی 
 

وں کا  جو اسکاٹش واٹر کے نمائندعزم ہےُان لوگوں کے جرائم کی روک تهام کے معاملے ميں بااسکاٹش واٹر
    کر لوگوں سے رابطہ کرتے ہيں ۔ روپ دهار 

 

  لرز کی روک تهام کرنا کا جعلی
 

ر ممکنہ حد تک کوشش کر رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے کارندوں کا روپ دهار کر لوگوں سے رابطہ اسکاٹش واٹ
ُان کے خطرات کو کم سے کم رکها جائے ۔ اسکاٹش واٹر کی جانب سے مالقات کے ليے آنے       کرتے ہيں 

۔ وہ عام طور پر ايسی گاڑی جس پر ُاس کا فوٹو لگا ہوگا  ايک شناختی کارڈ ہوگا  ہميشہوالے ہر شخص کے پاس
 ۔  بنا ہوا ہوگا )  کمپنی کا نشان( ميں آئيں گے جس پر واضح طور پر ہمارا لوگو 

 

 ہمارے کارندے آپ کے گهر پر آکر نہ تو آپ سے پيسہ مانگيں گے اور نہ ہی قبول کريں گے ۔ 
 

ے کہ وہ اسکاٹش واٹر کا نمائندہ ہے تو ہمارا مشورہ ہے جب بهی کوئی  شخص آپ کے دروازے پر آئے اورکہ
 مانگيں کارڈ  يعنی ُان کا  CARD, CHECK, CALL:   کے اصول کے مطابق عمل کريں  Cآپ ہمارے تين کہ 

  کريں ۔ کال کريں اورچيک، کارڈ کو 
 

  کارڈ 1
 

س کی سے آپ کو دے تاکہ آپ ُاگهر پر آنے والے کالر سے کہيں کہ وہ اپنا شناختی کارڈ آپ کے ليٹر باکس 
 شناخت چيک کر سکيں 

 

 )پڑتال کريں  (چيک 2
 

   :شناختی کارڈ کو توجہ کے ساته چيک کريں
 

  ہے جو دروازے پر آيا ہے ؟اکيا شناختی کارڈ پر ديا گيا فوٹو ُاسی شخص ک   •
 

  يا خط پر اسکاٹش واٹر کسٹمر ہيلپ الئن کا نمبر ديا گيا ہے ؟ کيا شناختی کارڈ   •
 

  بدل کی گئی ہے ؟ وکيا شناختی کارڈ ميں کسی بهی طرح کی رد   •
 

  !اگر آپ کو لگے کہ دروازے پر آنے واال شخص اصلی نمائندہ نہيں لگتا تو ُان سے واپس جانے کے ليے کہيں 
 

 کال کريں  3
 

برائے مہربانی کسی بهی قسم کا انديشہ ہو تو آپ کو شخص کی شناخت سے متعلق دروازے پر آنے والےاگر 
آپ اسکاٹش واٹر  پر کال کريں  ۔ ہمارا مشورہ ہے کہ     *8855 601 0845ہماری کسٹمر ہيلپ الئن کو نمبر 

ہ نہ کريں جو سے ُاس نمبر پر رابطہ کريں جو فون ڈائرکٹری ميں يا انٹرنيٹ پر ديا گيا ہے ۔ ُاس نمبر سے رابط
 ہو سکتے ہيں ۔  اس کے باوجود اگر آپ کو  بهین پر لکهے نمبر غلطارڈ يا خط ميں لکها ہے کيونکہ ُاشناختی ک
  تو اپنے کسی پڑوسی يا پولس سے رابطہ کريں ۔ وانديشہ ہ

 

داخل نہ  ہو تو کالر کو اپنے گهر ميں انديشہکو کسی بهی قسم کا اگر آپ  !  جعلی کالروں سے ہوشيار رہيں
 ہونے ديں ۔

 

  کوالٹی اور ٹريننگ کی غرض سے ہم تمام کاليں ريکارڈ کرتے ہيں ۔ *
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