
Bạn có gặp vấn đề với nhà 
cung cấp điện, gas hay  
nước hay không?

Miễn phí Công bằng

Chúng tôi lắng nghe bạn và giúp bạn 
quyết định phải làm gì

Nếu bạn cần phiên dịch, chúng tôi sẽ gọi 
một thông dịch  

Chúng tôi có thể yêu cầu một người ở vị trí 
cao trong nhà cung cấp liên lạc với bạn  

Chúng tôi có thể giúp bạn đàm phán một 
kết quả 

Chúng tôi có thể điều tra khiếu nại của bạn 

Chúng tôi có thể giới thiệu bạn tới các  
cơ quan khác nếu chúng tôi không thể 
giúp đỡ 

EWON trợ giúp người dân ở New South Wales đang gặp 
vấn đề với các nhà cung cấp năng lượng của họ.  
Chúng tôi cũng có thể giúp đỡ một số vấn đề cấp nước. 

Gặp vấn đề khi đọc hoá đơn năng lượng 
hay nước của mình?  

Gặp khó khăn thanh toán hóa đơn? 

Gặp vấn đề với khoản nợ hay khó khăn 
thanh toán? 

Lo lắng về việc bị ngắt kết nối? 

Không hài lòng với dịch vụ khách hàng của 
nhà cung cấp của bạn? 

Gặp khó khăn mở hay đóng một tài khoản? 

Nhận được giá trị tốt nhất? 

Bạn có: Chúng tôi có thể giúp bạn 
bằng cách nào

Chúng tôi là dịch vụ Chúng tôi là dịch vụ Chúng tôi là dịch vụ

Độc lập



Liên lạc với nhà cung cấp của bạn đầu tiên nếu bạn không thể thanh toán đúng hạn để dừng gia tăng 
khoản nợ   

Chúng tôi có thể cố gắng gia hạn thêm thời gian để trả hoá đơn của bạn  

Chúng tôi có thể giúp bạn đàm phán một kết hoạch thanh toán để bạn có thể trả hoá đơn theo thời hạn  

Chúng tôi có thể giúp bạn tiếp cận các chương trình có khả năng chi trả cao 

Chúng tôi có thể đưa ra mách nhỏ về cách tiết kiệm tiền cho hoá đơn của bạn 

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về các hỗ trợ tài chính sẵn có 

Nếu bạn gặp vấn đề với nhà cung cấp của mình, hãy liên lạc với họ và giải thích về tình huống của mình 

Bạn có thể nhờ một người bạn hoặc người nhà giúp bạn nói chuyện với họ. 

Nếu bạn cần phiên dịch, hãy nói với công ty 

Hãy lưu giữ thư từ, tên của những người bạn đã trò chuyện và thời gian ngày tháng  

Nếu các nhân viên trung tâm tổng đài không thể giúp bạn, hãy yêu cầu được nói chuyện với người 
có địa vị cao. 

Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy liên lạc với chúng tôi 

Bạn có thể nói chuyện với chúng tôi 
sử dụng một thông dịch viên. 

Hãy gọi Dịch vụ Biên và Phiên dịch 
theo số 131 450 và yêu cầu gặp  
chúng tôi

Hoặc bạn có thể nhờ một người bạn 
hoặc người nhà nói chuyện với công 
ty cho bạn 

Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Điện thoại miễn phí 1800 246 545 

(Nếu bạn gọi điện từ số di động,  
hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi 
sẽ gọi lại cho bạn) 

Truy cập trang mạng của chúng tôi để 
biết thêm thông tin hoặc nộp khiếu 
nại trực tuyến

www.ewon.com.au  

Giúp đỡ với hoá đơn

Mách nhỏ để giải quyết khiếu nại

Vietnamese


