
Je una tatizo lolote kwa 
kampuni yako ya umeme, 
gasi au maji?

Bure Haki

Tunakusikiliza na kukusaidia kuamua 
nini cha kufanya

Kama unahitaji mkalimani tunaweza 
kukutafutia mmoja 

Tunaweza kupanga ili mtu 
mwandamizi katika kampuni yako 
aweze kuwasiliana na wewe  

Tunaweza kusaidia kujadili matokeo 

Tunaweza kuchunguza malalamiko 
yako 

Tunaweza kukuelekeza kwa mashirika 
mengine ikiwa hatuwezi kukusaidia 

EWON inasaidia watu katika New South Wales 
ambao wana matatizo na kampuni yako ya nishati. 
Tunaweza kusaidia pia wateja wa maji. 

Kuwa na matatizo ya kuelewa bili 
yako ya nishati au maji?  

Unahangaika kulipa bili yako? 

Kuwa na matatizo ya madeni 
au matatizo ya malipo? 

Una wasiwasi kuhusu kukatiwa 
huduma? 

Haufurahii huduma ya wateja 
ya kampuni yako? 

Kuwa na matatizo ya kufungua 
au kufunga akaunti? 

Kupata thamani bora kwa fedha? 

Je una:  Jinsi tunavyoweza 
kusaidia

Tuko Tuko Tuko

Na kujitegemea



Wasiliana na kampuni yako kwanza ikiwa huwezi kulipa kwa wakati unaotakiwa ili kuepusha 
deni lako kuwa kubwa  

Tunaweza kujaribu kupata muda zaidi wa kulipa bili yako  

Tunaweza kukusaidia kujadili mpango wa malipo ili uweze kulipa bili yako kwa wakati  

Tunaweza kukusaidia kufikia programu za bei nafuu 

Tunaweza kukupa vidokezo juu ya jinsi ya kuokoa pesa kwenye bili zako 

Tunaweza kukupa maelezo kuhusu msaada wa kifedha unaopatikana 

Ikiwa una tatizo na kampuni yako, wasiliana nao na ueleze hali yako 

Unaweza kumuuliza rafiki au mwanafamilia kuzungumza nao kwa niaba yako 

Ikiwa unahitaji mkalimani, iambie kampuni yako 

Weka rekodi za barua, majina ya watu ambao umezungumza na nyakati na tarehe 

Ikiwa wafanyakazi wa kituo cha simu hawawezi kukusaidia, uliza kuzungumza 
na mfanyakazi mwandamizi 

Kama tatizo bado halijatatuliwa, wasiliana nasi 

Unaweza kuzungumza nasi 
kupitia mkalimani.

Pigia Huduma ya Utafiri 
naUkalimani wa Lugha kwa 131 450 
na uweze kutuuliza
Unaweza kumuuliza rafiki, 
mwanafamilia au mfanyakazi 
wa jamii kuzungumza nasi kwa 
ajili yako 

Jinsi ya kuwasiliana nasi

Simu ya bure kwetu kwa 
1800 246 545 

(kama unapiga kwenye simu 
ya mkononi, twambie na tutaweza 
kukupigia tena) 
Tembelea tovuti yetu kwa 
maelezo zaidi au kuwasilisha 
malalamiko mtandaoni

www.ewon.com.au 

Msaada wa bili

Vidokezo vya kutatua malalamiko

Swahili




