
உங்களுக்கு உங்களது மின் 
வினிய�ோகம், எரிவோயு, 
அல்லது தண்ணரீ் வினிய�ோக 
நிறுவனத்தில் பிரசச்ினனகள் 
எனவயும் உள்ளனவோ?

இலவச 
யசனவபுரியவோர்

நி�ோ�மோ 
னவர்கள்

நாங்கள் நீங்கள் ச�ால்வதை ச�வி 
சகாடுை்துக் ககடட்ு, என்ன ச�ய்ய 
கவண்டும் என்பதை முடிவு ச�ய்ய 
உங்களுக்கு உைவுகிக�ாம்

உங்களுக்கு சமாழிசபயரப்்பாளர ்
ஒருவர ்கவண்டுசமன்�ால், எங்களால் 
ஒருவதர அமரை்்திை் ைர முடியும் 

உங்கள் நிறுவனை்திலுள்ள மூை்ை 
அதிகாரி ஒருவதர உங்கதளை்
சைாடரப்ு சகாள்ளுமாறு ஏ�்பாடு 
ச�ய்துைர முடியும் 

முடிவு ஒன்த� எடட் எங்களால் 
மை்தியஸ்ைம் ச�ய்துைர முடியும் 

உங்களது புகாதர நாங்கள் வி�ாரதண
ச�ய்துைர முடியும் 

எங்களால் உைவ முடியவில்தல 
என்�ால், உங்கதள நாங்கள் ம�்� 
முகதமகளுக்கு மா�்றிவிட முடியும் 

நியூ �வுை் கவல்ஸ் (EWON) பகுதியில் வசிை்து, 
அவரக்ளது எரி�க்தி நிறுவனங்ககளாடு 
பிர�ச்ிதனகளுள்ளவரக்ளுக்கு EWON நிறுவனம் உைவி 
புரிகி�து. எங்களால் ஒருசில ைண்ணீர ்வினிகயாகம் 
சபறும் வாடிக்தகயாளரக்ளுக்கும் உைவ முடியும். 

வரும் எரி�க்தி அல்லது ைண்ணீர ்
கடட்ணை்தைப் புரிந்து சகாள்வதில் 
பிர�ச்ிதனகள் இருக்கின்�னவா?  

உங்கள் ச�லவினங்களுக்குப் பணம் 
ச�லுை்ைை் ைடுமா�்�மா? 

கடன் பிர�ச்ிதனகளா அல்லது 
பணப்படட்ுவாடா சிரமங்களா? 

துண்டிை்துவிடுவாரக்களா என்று 
கவதலயதடந்துள்ளரீக்ளா? 

நிறுவனை்தின் வாடிக்தகயாளர ்
க�தவயில் திருப்தியில்தலயா?  

கணக்சகான்த�ை் துவக்குவதில் 
அல்லது முடிை்துக்சகாள்வதில் 
பிர�ச்ிதனகளா? 

பணை்தி�்கான மிக�ச்ி�ந்ை மதிப்தபப் 
சபறுகிறீரக்ளா? 

உங்களுக்கு:  எங்களோல் எவ்விதம்
உதவ முடியும்

நாங்கள் நாங்கள் நாங்கள்

சுதந்திரமோ 
னவர்கள்



உங்கள் கடன் அதிகமதிகமாக ஆகிக் சகாண்கட ச�ல்வதைை் ைடுக்க, உங்களால் உரிய கநரை்தில் 
பணம் ச�லுை்ை முடியவில்தல என்�ால், முைலில் உங்கள் நிறுவனை்தைை் சைாடரப்ு சகாள்ளுங்கள் 

எங்களால், உங்கள் கடட்ணை்தை� ்ச�லுை்ை உங்களுக்கு அவகா�ம் வாங்கிை்ைர முடியும்  

காலப்கபாக்கில் உங்கள் கடட்ணை்தைக் கடட்ிமுடிக்கும் வதகயில் நாங்கள் ஒரு பணப்படட்ுவாடா 
திடட்ை்தை அவரக்களாடு கபசி வகுை்துக் சகாடுக்க உைவ முடியும்  

சிக்கன திடட்ங்கதள அணுகிப் பயன்சப�்றுக் சகாள்ள எங்களால் உைவ முடியும் 

உங்கள் கடட்ணங்களில் எவ்விைமாகப் பணை்தை மி��்ப்படுை்ை முடியும் என்பது குறிை்து 
உங்களுக்கு எங்களால் கயா�தன ச�ால்ல முடியும் 

கிதடக்கி� நிதி ஆைரவுை் திடட்ங்கள் குறிை்ை ைகவல்கதள எங்களால் உங்களுக்குக் சகாடுக்க 
முடியும் 

உங்களுக்கு உங்கள் நிறுவனை்கைாடு பிர�ச்ிதனசயான்று இருந்ைால், அவரக்ளை் சைாடரப்ு 
சகாண்டு உங்கள் சூழ்நிதலதய விளக்கி� ்ச�ால்லுங்கள் 

உங்கள் �ாரப்ாக அந்நிறுவனை்திடம் கபசுமாறு உங்களது நண்பர ்அல்லது குடும்ப உறுப்பினர ்
ஒருவதர ்நீங்கள் ககடட்ுக் சகாள்ளலாம் 

உங்களுக்கு சமாழிசபயரப்்பாளர ்ஒருவர ்கவண்டுசமன்�ால், அைதன உங்கள் நிறுவனை்திடம் 
ச�ால்லுங்கள் 

கடிைங்கள், நீங்கள் கபசியவரக்ளின் சபயரக்ள், கநரங்கள் ம�்றும் கைதிகதளப் பதிவு ச�ய்து 
தவை்திருங்கள் 

அதழப்பு தமய ஊழியரக்ளால் உங்களுக்கு உைவ முடியவில்தல என்�ால், முதுநிதல அதிகாரி 
ஒருவரிடம் கப� கவண்டும் எனக் ககளுங்கள்

அப்கபாதும் அப்பிர�ச்ிதன தீரவில்தல என்�ால், எங்கதளை் சைாடரப்ு சகாள்ளுங்கள் 

நீங்கள் எங்களிடம்  
மமோழிமெ�ர்ெ்ெோளர் ஒருவனர 
னவத்துெ் யெசலோம். 
சமாழிசபயரப்்பு ம�்றும் 
சமாழிமா�்�� ்க�தவதய 131 450 
என்� எண்ணில் அதழை்து, எங்களிடம் 
கப� கவண்டும் என்று ச�ால்லுங்கள் 
கபாதும்

உங்களுக்காக கபசுமாறு உங்களது 
நண்பர ்அல்லது குடும்ப உறுப்பினர ்
அல்லது �மூக க�வகர ்ஒருவரிடம் 
நீங்கள் ககடட்ுக் சகாள்ளலாம் 

எங்கனள எவ்விதம் மதோடர்பு மகோள்வது

எங்களுக்கோன இலவசத் 
மதோனலயெசி 1800 246 545 

(நீங்கள் சமாதபல் 
சைாதலகபசியிலிருந்து 
அதழக்கிறீரக்ள் என்�ால், அைதன 
எங்களுக்குை ்சைரிவியுங்கள் நாங்கள் 
உங்கதளை் திருப்பி அதழப்கபாம்) 

இன்னும் அதிகை் ைகவல்களுக்கு 
அல்லது புகார ்ஒன்த� 
இதணயவாயிலாக �மரப்்பிப்பை�்கு 
எங்களது இதணயைளம் ச�ன்று 
பாருங்கள் 
www.ewon.com.au  

கட்டணங்கனளச ்மசலுத்துவதில் உதவி

புகோரக்னளத் தீர்ெ்ெதற்கோன ய�ோசனனகள்

Tamil


