
آیا با شرکت انرجی برق، 
گاز یا آب تان مشکالت دارید؟

ما مشکالت تانرا شنیده و شما را کمک می کنیم 
تصمیم بگیرید که چکار باید بکنید 

اگر به یک ترجمان ضرورت داشته باشید، آنرا 
برایتان فراهم می نمائیم 

ما می توانیم ترتیب دهیم تا یک شخص ارشد 
شرکت انرجی تان برای شما زنگ بزند   

ما در قسمت مذاکره برای رسیدن به یک راه حل 
کمک کرده می توانیم 

ما می توانیم در مورد شکایت تان تحقیقات کنیم 

اگر نتوانیم شما را کمک کنیم، شما را به 
سازمانهای دیگر معرفی کرده می توانیم 

EWON اشخاصی را که  با شرکت انرجی شان در نیوسوت 
ویلز مشکالت داشته باشند، کمک می کند. همچنان ما بعضی 

مشتریان آب را نیز کمک کرده می توانیم. 

در قسمت فهمیدن بل انرجی یا آب تان مشکل دارید ؟ 

در قسمت پرداخت بل هایتان مشکل دارید ؟ 

در رابطه به قرضداری یا پرداخت هایتان مشکل 
دارید؟ 

هراس دارید که برق، گاز یا آب تان قطع گردد؟ 

از رفتار بخش خدمات مشتریان شرکت انرجی تان 
راضی نیستید؟ 

در قسمت باز یا بسته کردن حساب تان مشکل دارید؟ 

بهترین نرخ را دریافت نمی کنید؟ 

چطور کمک کرده می توانیمآیا شما: 

باانصاف آزاد 

ما هستیمما هستیمما هستیم

مستقل



اگر نمی توانید به موقع پرداخت کنید، نخست شرکت انرجی تانرا اطالع دهید تا قرضداری تان اضافه نگردد 

ما می توانیم سعی کنیم که برای پرداخت بل هایتان مهلت بگیریم 

ما می توانیم شما را در قسمت ترتیب نمودن یک پالن قسطی کمک نمائیم تا بل تانرا به تدریج پرداخت نمائید  

ما می توانیم شما را در قسمت دسترسی به پروگرام های استطاعت کمک کنیم  

ما می توانیم رهنمود های مفید را راجع به شیوه های صرفه جویی برایتان ارائه دهیم 

ما می توانیم راجع به حمایت های مالی موجوده برایتان معلومات دهیم 

اگر مشکلی با  شرکت انرجی تان دارید، با ایشان تماس بگیرید و وضعیت تانرا برایشان توضیح دهید 

می توانید از یک دوست یا عضو خانواده ی تان خواهش کنید که به نمایندگی از شما با ایشان صحبت کند 

اگر به یک ترجمان ضرورت دارید، شرکت انرجی تانرا در جریان بگذارید 

سوابق مکتوب ها، نام های اشخاصیکه با ایشان صحبت کرده اید و تاریخ و زمان های مکالمات تانرا نزد خود نگهدارید 

اگر کارمند جواب دهنده معلومات تیلفونی شرکت انرجی شما را کمک کرده نمی تواند، تقاضا کنید که با یک عضو ارشد 
تر صحبت کنید 

اگر بازهم مشکل تان حل نشود، با ما تماس بگیرید 

می توانید با استفاده از  یک ترجمان  با ما 
صحبت کنید. 

برای خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری 
به شماره 450 131 زنگ بزنید و بخواهید 

که شما را با ما وصل کنند

می توانید از یک دوست، عضو خانواده یا 
کارگر اجتماعی خواهش کنید که به نمایندگی 

از شما با ما صحبت کند 

طریقه تماس گرفتن با ما

به شماره رایگان 545 246 1800  برای 
ما زنگ بزنید 

)اگر از یک تیلفون موبایل زنگ می زنید،   ما 
را در جریان بگذارید و ما دوباره برایتان زنگ 

می زنیم( 

برای کسب معلومات بیشتر به ویب سایت ما 
مراجعه کنید یا از طریق آنالین شکایت تانرا 

درج کنید
www.ewon.com.au

کمک در قسمت بل هایتان

رهنمود های مفید برای حل شکایات

Dari


