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ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਬੇਘਰ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਸਟਮ (HMIS) 

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਫ਼ਾਰਮ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਮ�ਾ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� HMIS ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ� ਨੰੂ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� 

ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲ� ਇਸਦਾ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸੱਿਧਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ 

ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ। 
 

• ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ� ਭਰੋ 
 

• ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਖੋ 
 

• ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵ ੇਵਾਲਾ ਹੋਵ ੇ
 

• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੰਨ�  ਨੱਥੀ ਕਰੋ 
 

• ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਫ਼ਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ US ਡਾਕ ਰਾਹ� ਿਬਟਫ਼ੋਕਸ ਇੰਕ. 

(Bitfocus, Inc.) ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ: 
 

Bitfocus, Inc. 
 

5940 S Rainbow Blvd Ste 400, 

#60866 Las Vegas, Nevada 

89118-2507 

 

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (206) 444-4001 ਨੰੂ 

ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ HMIS ਿਸਸਟਮ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
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ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨ� 
 
 

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨ� – ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
 

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ – ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
 
 

ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ – ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 

ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਆਪਣ ੇਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਵੇਰਵਾ ਿਲਖੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੰਨ�  ਨੱਥੀ ਕਰੋ 

 

 

ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ: 
 

 
 

ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 
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