
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਬਸਆ ਹੈ?

ਮੁਫ਼ਤ ਬਨਰਪੱਖ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ  

ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

EWON ਵਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ 
ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਊਰਜ਼ਾ (ਐਨਰਜੀ) ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ? 
ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੁਝ ਕੁ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾꓲਂ 

ਆਪਣੇ ਊਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਬੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲਾਂ 
ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?  

ਆਪਣਾ ਵਬੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹਨ? 

ਕੰਨੇਕਸਨ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ ਹੋ?  

ਖ਼ਾਤਾ ਖੋਲ੍ਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ? 

ਪੈਸੇ ਲਈ ਿਧੀਆ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ:  ਅਸੀਂ ਬਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ

ਖ਼ੁਦਮੁਖਬਤਆਰ 



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਨੂ ੰਿਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਕਪੰਨੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਵਦਿਾਉਣ ਦੀ ਕਵੋਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ  

ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਬੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੋ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ   

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਵੱਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ 

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ 

ਵਚੱਠੀਆਂ, ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ 

ਜੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ 

ਜੇ ਸਮਵੱਸਆ ਅਜੇ ਿੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਾਸ਼ੀੀਏ ਦੀ ਵਰਤਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋꓲ 

ਵਸਰਫ਼ 131 450 'ਤੇ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਸੇਿਾ 
'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 
ਕਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਿਰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਸਾਡੇੇ ਨਾਲ ਬਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ

ਸਾਨੰੂ 1800 246 545 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 

(ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂ ੰਦਸੱ ੋਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਾਪਸ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾਗਂ)ੇ 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 
www.ewon.com.au  

ਬਿੱਲਾਂ ਬਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਸ਼ੀਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

Punjabi


