ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਾਰੇ ਕਕਵੇਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਲੀਗਲ ਕੰ ਪਲੇਂ ਿਸ ਕਟਿਸ਼ਨ (SLCC) ਸਕੌ ਿਲੈਂ ਡ ਟਵਿੱ ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱ ਕ ਗੇਿਵੇਅ (ਪਰਵੇਸ਼ਿਾਰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀਆ) ਹੈ - ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਸੋਲੀਸਿਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰ (ਟਨਰਪਿੱ ਖ) ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਿਆਰ ਬਾਰੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਵਤੀਰੇ
ਬਾਰੇ, ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਸਾਨੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਕਹਲਾ ਕਦਮ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾਵਾਂ (ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ ’ਤੇ ਹਨ) ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਚੰ ਤਾਵਾਂ ਪਟਹਲਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਤਾਓ - ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਟਨਪਿਾਰਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਟਦਓ।
ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਟਨਪਿਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਟਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਿ ਨੰ ਿੁਕੰਿਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ (ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ), ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਸਾਨੰ ਕਟਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਿਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਿ ਉੱਪਰ ਟਜੰ ਨੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰੋ । ਇਸ ਬਾਰੇ
ਦਿੱ ਸੋ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟਕਹੜੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਟਕਸੇ ਉਸ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੰ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਵਕੀਲ ਨੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਨੰ ਵੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ:
• ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟਜਹੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਟਜਸ ਨੰ ਅਸੀਂ ਨਟਜਿੱ ਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ
• ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਟਕ ਕੀ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ (ਅਧਰੀ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ।
•
ਵਤੀਰੇ ਸਬੰ ਧੀ ਕਿਕਾਇਤਾਂ
ਵਤੀਰਾ ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਟਵਹਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਟਫਿਨੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰ ਸਥਾ (ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਿੀ ਆਫ ਸਕੌ ਿਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਫੈਕਲਿੀ ਆਫ
ਐਡਵੋਕੇਿਸ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਟਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰ ਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ਨਟਜਿੱ ਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ “ਨਟਜਿੱ ਠਣ ਵਾਲੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ’’
ਸਾਨੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਟਜਿੱ ਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੰ ਨਟਜਿੱ ਠਣ ਵਾਲੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਕਸਿ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ ਉੱਤੇ ਟਦਿੱ ਤੀ ਹੈ - ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਿ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਨਾਕਾਫੀ ਪੇਿੇਵਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਿਕਾਇਤਾਂ
ਕੰ ਿ ਦੇ ਟਿਆਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾ ਟਜਸ ਨੰ ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਰ-ਟਵਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕੀਲ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ SLCC ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ਨਟਜਿੱ ਠੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਛੇਤੀ ਟਨਪਿਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟਕ ਟਵਚੋਲਗੀ ਟਕਵੇਂ ਕੰ ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ ਉੱਪਰ ਹੈ ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਟਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ:
• ਵਕੀਲ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਿ ਨੰ ਿੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ;
• ਤੁਹਾਨੰ ਿੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਅਤੇ/ਜਾਂ;
• ਵਕੀਲ ਨੰ ਫੀਸਾਂ ਟਰਫੰ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਟਜਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ।
ਜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਟਧਰ ਟਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਬੰ ਦ ਕਰ ਟਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰ ਕਤਮ ਫੈਸਲਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਟਸਫਾਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ਟਡਿਰਿੀਨੇਸ਼ਨ (ਟਨਰਧਾਰਣ) ਕਿੇਿੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਨਵੇਂ
ਟਸਟਰਓਂ ਟਵਚਾਟਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਟਤਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਿ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ
ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:
-

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਪਰਟਕਟਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟਵਿੱ ਚ
ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

-

ਅਸੀਂ ਜਿੱ ਜਾਂ, ਸ਼ੈਟਰਫਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਟਲਆਂ ਬਾਰੇ ਟਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
(ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

-

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਟਕ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਟਜਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਿੁਨਾਸਬ ਹੈ ।

ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਿ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ ਟਦਿੱ ਤੇ ਵੇਰਟਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

The Scottish Legal Complaints Commission
10-14 Waterloo Place
Edinburgh
EH3 4EG
ਿੈਲੀ:

0131 201 2130

ਈਿੇਲ: Enquiries@ scottishlegalcomplaints.org.uk

