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ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

Funded by / Financé par

ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਸੇਵਾਵ�

ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ 
ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸਦੇ 
ਸਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ। ਤਸੁ� ਹਠੇ� ਿਦੱਿਤਆਂ ਤਰੀਿਕਆਂ 
ਰਾਹ� ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਆਪਣੇ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨ� ਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ
ਬੰਡਿਲੰਗ (ਸੁਮੇਲ) ਕਰਨਾ।

• ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਪਲਾਨ
ਖ਼ਰੀਦਣੇ।

• ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਿਲੰਗ ਕਾਰਡ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਨਹ� ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਤ� 
ਇਹਨ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ:

• ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ
ਕਾਰਡ ਨਾਲ) ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਨਾ।

• ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਇਰਲੈਸ ਪਹੁੰ ਚ (WI-Fi ਹਾੱਟਸਪਾੱਟ ਵੀ
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਉਸ� ਅਤੇ
ਰੈਸਤਰ� ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ।

ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 
settlement.org ਜ� findlink.at/dailylife 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਨ� ਡਾ ਪੋਸਟ

ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਅਤੇ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਕਨ� ਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ 
ਿਰਟੇਲ ਸਟੋਰ� 'ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ� ਕਨ� ਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਈ-ਪੋਸਟ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਿਬੱਲ� ਦਾ 
ਆਨਲਾਈਨ ਪਰ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜ� ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
canadapost.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 1-866-607-6301 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ

ਤੁਸ� ਇੱਥ� ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਕਿਰਆਨ�  ਦੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ�
• ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ (ਜ� “ਕੌਰਨਰ

ਸਟੋਰ”)। ਇਹਨ� ਸਟੋਰ� 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੱਧ
ਮਿਹੰਗਾ ਹੈ।

• ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਜ਼ਾਰ।
• ਬੁੱਚਰਸ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀਆਂ।

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਬ�ਕ ਹਨ, 
ਿਜੱਥੇ ਮਾਲੀ ਿਦੱਕਤ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਰਆਨ�  
ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
416-656-4100 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�
feedontario.ca ਜ� http://
findlink.at/Foodbanks 'ਤੇ ਫ਼ੀਡ
�ਟਾਰੀਓ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਟੱਪ ਦੇਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ 
ਿਮਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਸਤਰ� ਜ� ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ, ਤ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਟੱਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਬੱਲ ਦੀ 10-15% ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਟੱਪ 
ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ 
ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ontario.ca ਜ� 
findlink.at/consrights 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਅਸ� ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਭੂਿਮਕਾ 
ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹ�। ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ 
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ 
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

 
 

• ਖਪਤਕਾਰੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ  
consumerinformation.ca 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਕਨ� ਡੀਅਨ ਐਟਂੀ-ਫ਼ਰ੍ਾਡ ਸ�ਟਰ antifraudcentre-
centreantifraude.ca 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ 
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸ�ਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਸ ਸਮ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਖ਼ਰੀਦਾਰੀਆਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਨੰਬਰ
• ਡਰ੍ਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ
• ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ
• ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਬ�ਕ ਕਾਰਡ
• ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ
• ਪਾਸਪੋਰਟ
• ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਮਟ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ 
ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲਬਾਕਸ ਤ� ਮੇਲ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ, ਪਰਸ ਜ� ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕਾਰ, ਲਾਕਰ ਜ� ਇੱਥ� ਤੱਕ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ� 
ਿਵੱਚ� ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਿਹਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਆਨਲਾਈਨ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਿਪਉਟਰ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਿਲਕ ਕੰਿਪਉਟਰ� 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਿਜਵ� 
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਿਪਉਟਰ ਲੈਬਸ ਿਵਚ। ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ 
ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੌਗਆਊਟ ਕਰੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ� 
'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਚ 
ਿਹਸਟਰੀ ਿਡਲੀਟ ਕਰੋ।

• ਤੁਸ� ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ� ਵਲ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨ� 
ਈਮੇਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦਓ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ� ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨ� ਿਹਆਂ ਿਵਚਲੇ 
ਿਲੰਕਸ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਉਹਨ� ਈਮੇਲ ਸੁਨ� ਿਹਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ 
ਇਨਾਮ�, ਅਵਾਰਡ� ਜ� ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ 
ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਸ�ਝੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪਾਸਵਰਡ 
ਬਣਾਓ।

• eBay, Craigslist ਅਤੇ Kijiji ਵਰਗੀਆਂ 
ਵੈਬਸਾਈਟ� ਤ� ਖ਼ਰੀਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ 
ਰਹੋ; ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜੋ।

ਰੋਕਥਾਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਇਸ 
ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਈ ਸਾਲ� ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਖਾਤਾ, ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਜ� ਇੱਥ� 
ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਰਟਗੇਜ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਨੰਬਰ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। servicecanada.gc.ca ਜ� 
findlink.at/IS-SIN 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ�

ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀ ਸਿੌਦਆਂ ਤ� 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ� ਟ 
ਅਕਾ�ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬੱਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ 
ਜ� ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਿਬੱਲ ਅਦਾ ਨਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਸਕੋਰ ਹਠੇ� ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜ� ਮੌਰਟਗੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ �ਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
ontario.ca ਜ� findlink.at/credreport 'ਤੇ 
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਿਰਪੋਰਟ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਡਿੈਬਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 
ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੰਬਰ� (PINs) 
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਖਪਤਕਾਰ� ਦੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ 
ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਾਰਡ� ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ�ਜੋ ਉਹਨ� ਨੂੰ 
ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ (ਬੰਦ) ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਿਪੰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 
ਇਲਜ਼ਾਮ� ਲਈ ਤੁਸ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ 
ਹੈ। 

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤ� 
ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਕਰ੍ੈਿਡਟ 
ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰ੍ੈਿਡਟ 
ਿਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ 
ਅਲਰਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: Equifax: 
1-800-465-7166 ਅਤੇ 
Trans Union: 
1-877-525-3823.
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