زانیاری بۆ کڕیارەکانی کارەبا،غاز وە ئاو
کە لە  NSWئەژین.
ئایا تۆ کێشەت کەگەڵ پێدەری ووزە یان ئاو هەیە؟

ئەتوانین یارمەتیت بدەین.
ئەگەر کێشەت هەبوو دەبێ چی بکەیت؟
سەرەتا پەیوەندی بە کۆمپانیای کارەبا  ،غاز یان ئاو بکە و کێشەکەتیان بۆ ڕوون بکەوە .ئەگەر پێویستت بە وەرگێڕی زمان بوو
بە کۆمپانیاکە بڵێ .یان ئەتوانی لە هاوڕێیەک یان ئەندامێکی خێزان داوا بکەی قسەت بۆ بکات لەگەڵ کۆمپانیاکە.
ئەگەر تەلەفۆن بۆ کۆمپانیاکە بکەی ،تۆمارنامەی،وە هەروەها ڕۆژ و کاتی قسەکردن لەگەڵ ئەو کەسە یادداشت بکە .تۆ
هەموو نامەکان یان بەڵگەنامەکان هەڵگرە کە لە کۆمپانیاکەوە بە دەستت دەگات.
ئەگەر دەستەی فەرمانبەری بنکەی تەلەفۆن ناتوانێت یارمەتیت بدات،پرسیار بکە بۆ ئەوەی قسە بکەی لەگەڵ بەڕێوەبەر.
ئەگەر کێشەکە چارەسەر ناکرێت ،تەلەفۆن بکە بۆ کۆمپانیای ووزە،ئاو و بااڵخانەی سکااڵ لە  )EWON) NSWبە زەنگی
بەخۆڕایی بەم ژمارە . ١٨٠٠٢٤٦٥٤٥

دەربارەی . EWON
 EWONلە نیو ساوث ویڵز یارمەتی خەڵکانێک دەدات کە کێشەیان
لەگەڵ پێدەری ووزەی کارەبا و غاز هەیە .هەروەها ئەتوانین
لەبارەی هەندێک لە سکااڵکانی ئاو یارمەتیت بدەین.

چۆن پەیوەندی بە  EWONدەکەی ؟
زەنگی بەخۆڕایی ١٨٠٠٢٤٦٥٤٥

خزمەتگوزارییەکانی  EWONئازاد  ،یەکسان وە سەربەخۆن .

دووشەممە تا هەینی ( ٩پێش نیوەڕۆ تا  ٥پاش نیوەڕۆ).

کۆمەک دەکەین دژ بە کێشەکان بۆ نموونە:

ئەگەر تۆ لە مۆبایەڵەوە تەلەفۆن دەکەیت ئاگادارمان بکەوە
ئێمەش تەلەفۆنت بۆ دەکەینەوە.

•پسووڵەی ئێجگار زۆر
•قەرز وە سەختییەکانی کرێخەرجی دانەوە

ewon.com.au

•بڕینی کارەبا  ،غاز یان ئاو.

ئیمەیەڵomb@ewon.com.au .

•کردنەوە و داخستنی حیساب.

TTY 133 677

•گرێبەستەکانی کارەبا یان غاز.

پۆستی بەخۆڕاییReply Paid 86550 .
Sydney South NSW 1234

•الوازی خزمەتگوزاری سەوداگەر/کڕیار

EWONSW

•چۆنێتی ئازووقە پێدان.

EWONSW

•ووزە ناردنە بازار .

•داواکردن بۆ قەرەبووکردنەوە.
 EWONدەتوانێت هەستێ بە ڕێکخستنی یەکێک لە پسپۆڕانی
پێدەری ووزە لە تیپی چارەسەرکردنی دەمەقاڵێ کە پەیوەندیت
پێوە بکات دەربارەی کێشەکەت ،یان ئێمە خۆمان دەتوانین بە
ووردی لێکۆڵینەوە بکەین.

خزمەتگوزاری وەرگێڕی زمان .
ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕی زمان هەیە  ،ئەوا
پەیوەندی بە خزمەتگوزارییەکانی بەرچڤە و وەرگێڕ
( )TISبە ژمارە  ١٣١٤٥٠بکە  .پرسیار لە  TISبکە
تەلەفۆن بکات بۆ  EWONبە ژمارە ١٨٠٠٢٤٦٥٤٦
Kurdish_ Oct_2016

بەڕێوەبردنی حیسابی ئاوو و کارەبا.
کردنەوە و داخستنی حیسابەکان .
پێویستەحیسابی کارەبا بکەیتەوە کاتێک کە دەگوێزیتەوە بۆ ناو
خانویەکی نوێ ،ئەگینا لەوانەیە ئازوقەی (کارەبا) کەت ببڕن.
ئەگەر ماڵەکەت سەرچاوەی (غاز)ی تێدایە و دەتەوێ بەکاری
بهێنی،ئەوا پێویستە لەسەرت حیسابی (غاز) یش بکەیتەوە .تۆ
دەتوانی کۆمپانیای کارەبا و غاز هەڵبژێری و بگۆڕی .سەردانی
 www.energymadeeasy.gov.auبکە بۆ پەیداکردن و کڕینی
باشترین سەرچاوە بۆ ماڵەکەت .ئەم (جێگاتۆڕ )website-ە ئەو
خزمەتگوزارییانەی کە لە ناوچەکەتدا هەیە،بەراوردی نرخەکان
و پەیوەندی دروستکردن بۆ زانیاری لەسەر ئەوکۆمپانیایانەی کە
ووزە دابین دەکەن دەخاتە ڕوو .هەروەها دەتوانی تەلەفۆن بکەی
بۆ خزمەتگوزاری (ووزە ئاسان کراوە )Energy Made Easyبە ژمارە
. ١٣٠٠٥٨٥١٦٥
کاتێک کە لە خانوەکەت دەگوێزیەوە ،هەر حیسابێکت هەبێ
دایخە،بۆ ئەوەی تەنها پارەی ئەو کارەبا ،ئاو و غازە بدەی کە
بەکاریدێنی .ئەتوانی ئەم کارە بە تەلەفۆن بکەی.
حیسابی ئاو.
ئەگەر دەگوێزیەوە بۆ ناو ()Housing NSW Property, Caravan Park
یان خانووی بەکرێگرتنی تایبەتی کە گێچی خوێندنەوەی ئاوی
خۆی هەبێ  ،لەوانەیە خۆت پارەی ئەو ئاوە بدەیت کە بەکاری
دێنی .لە خاوەنی خانووەکە بپرسە ئەگەر پێویستکات پارەی ئاو
بدەی.
قەرزدانەوەی (پسووڵە)کانت.
٢ Energy & Water Ombudsman NSW (EWON) :: Freecall 1800 246 545 | ewon.com.au

هەندێک کڕیار بە سێ مانگ جارێک پسووڵەکانی کارەبا و ئاو
وەردەگرن وە هەندێکی تر مانگی جارێک پسووڵەکانیان وەردەگرن.
ئەگەر پسووڵەکەت نەگەیشت،ئەوا پەیوەندی بە کۆمپانیاکەتەوە
بکە.
کۆمپانیاکان زۆربەیان ڕێگە دەدەن کە پسووڵەکانت لە پۆست
ئۆفیس بدەی .ئەگەر تۆ مووچەی ( )Centrelinkوەردەگریت ئەوا
دەتوانی لە مووچەکەت بڕێک پارەی ڕێک بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ
بۆ پسووڵەکانی کارەبا و ئاو لە ڕێگای ()Centrepayەوە بدەی .بۆ
زانیاری زیاتر تەلەفۆن بکە بۆ ( )Centrelinkبەم ژمارە .١٣١٢٠٢
تۆ بەرپرسیاری لە دانەوەی پارەی پسووڵەکان لەکاتی خۆیاندا.
ئەگەر نەتتوانی پارەی پسووڵە بدەی،بەزووترین کات لەگەڵ
فرۆشیارەکەت قسە بکە و زوو داوای یارمەتی لێ بکە.
قەباڵندنی پسووڵەکان.
بە شێوەیەکی گشتی،تۆ پسووڵەت بۆ دێت بۆ ئەو کارەبایەی کە
بەکارت هێناوە .ئەمەش پێوانە دەکرێت لەالیەن (گێچ-خوێنەر)ەوە
کە کەسێکە دێ بۆ ماڵەکەت و گێچەکەت دەپشکنێ .پێویستە بە
الی کەمەوە دوانزە مانگ جارێک گێچەکەت بخوێننەوە.
ئەگەر ماوەی پسووڵەکە گێچ خوێندنەوەی نەبوو،ئەوا پسووڵەیەک
دەقەبڵێنن لەسەر بنەمای ئەو ووزەی بەکارتهێناوە لە ڕابردودا
یان لەسەر تێکڕا بەکارهێنانی ووزەی کڕیارێکی هاوشێوە .ئەگەر
کرێیەکە ڕاستەقینە بێ یا قەبڵێندراو ئەوا لەسەر پسووڵەکەت
دەنووسرێت.
ئەگەر پسووڵەکەت قەبڵێندرا،ئەوا لەوانەیەكرێیەكی زۆر کەمت
بۆ بێتەوە بۆ ئەو ووزەی بەکارتهێناوە  ،وە نرخی پسووڵەی

لێکۆڵینەوە .کرێچی دەگوێزێتەوە بە بێ ئەوەی بە
کۆمپانیای کارەبا و غاز بڵێ .
پییا لە مانگی ئاب لە خانووی کرێ گواستیەوە بەاڵم بەکۆمپانیای
کارەبا و غازی نەووت .لە مانگی نۆڤێمبەر پسووڵەی  ٤٨٥دۆالری
بۆ ووزەی بەکارهێندراو بەدەست گەیشت لەو خانۆچکەدا لە ماوەی
مانگی شەشەوە تا مانگی یانزدە.
پییا پەیوەندی بەکۆمپانییاکەوە کرد بۆ ئەوەی پێیان بڵی کە لە
مانگی هەشت لەو خانۆچکەیە گواستویەتیەوە و خاوەن ماڵەکەی
پێشووی ئەمەی لەگەڵ کۆمپانیەکە ساغ کردوەتەوە .بەاڵم،
کرێچییە نوێیەکە حاشای لەوە دەکرد کە پسووڵەی لە ئەستۆدایە
بە پێی زەمینەی ئەو کرێیەی کە ڕاستەوخۆ داویانە بە خاوەنی
ماڵەکە کرێی پسووڵەکانی تێدابووە.
پییا بۆ یارمەتی هات بۆ  .EWONتێبینی کرد کە بەرپرسیار نییە
لە هیچ بەشێکی کرێیدانی پسووڵە لە دوای ئەو ڕۆژەی کە
گواستویەتیەوە  .ڕوونمان کردەوە بۆ پییا کە کڕیار بەرپرسیارە لە
هەموو کرێ خەرجییەک هەتا ئەو کاتەی کە پێدەری ووزە ئاگادار
دەکرێتەوە کە کرێچیەکە هیچی تر لەو ئەدرەسە ناژیێت یان تا
کڕیارێکی تر حیساب دەکاتەوە لە هەمان ئەدرەس.
پێشنیارمان کرد کە پییا هەندێک بەڵگەنامەی سەلماندن
نیشانی کۆمپانیای ووزە بدات کە لەو بەروارەدا گواستوویەتیەوە.
سووربوون کە پییا بەرپسیار بوو لە پسووڵەکە،بەاڵم پێشنیاری
نیشانەی خزمەتگووزاری کڕیاریان خستە بەردەم بە کەمکردنەوەی
پسووڵەکەی بە ڕێژەی  ٢١٩دۆالر کە پێی ڕازی بوو.

ڕاستەقینەی داهاتووت بەرزتر دەبێ لەوەی کە تۆ چاوەڕوانی بووی.
ئەگەر کرێیەکی زۆریان لێسەندبووی ،ئەوا پسووڵەکەی داهاتووت
ڕێکدەخرێت.
زۆرجار خەماڵندن ڕوو دەدات ،کاتێک کە گێچ خوێنەرەکە نەتوانێ
بگاتە گێچەکە ،بەهۆی دەرگای داخراو،سەگ،مار،جاڵجاڵۆکە یان
زەردەواڵە .بۆ خۆدورخستنەوە لە ناردنی پسووڵەی خەمڵێندراو
،ڕێگە ئامادە بکە بۆ الی گێچەکە .ئەگەر نەیکەی،ئەوا لەوانەیە
داوات لێبکەن کە کاتێک دیاریکەی بۆ خوێندنەوەیەکی تایبەتی وە
کرێشت لێوەرگرن .
کڕین و فرۆشتنی ووزە .
کۆمپانیاکانی ووزە  ،کەسی فرۆشیار بەکاردێنن بۆ فرۆشتنی
گرێبەستی ووزە بەتەلەفۆن،لەناو فرۆشگاکان و لەم دەر بۆ ئەو
دەر  .ئەگەر فرۆشیاری ووزە هات و لێت نزیک کەوتەوە  ،ئەوا هیچ

شتێک ئیمزا نەکەی بەبێ خوێندنەوەو تێگەیشتنی گرێبەست.
ئەگەر لە پێشنیارەکە تێناگەیت پرسیار لە کەسێک بکە کە
متمانەی پێبکەی تاکو بۆت بپشکنێ  .هەروەها ئەتوانی پەیوەندی
بکەی بە ( )EWONەوە بۆ پرسیارەکانت دەربارەی گرێبەست .

ووزە فرۆشەکان پالنی کرێخەرج دانەوە پێشنیار بکەن بۆ کڕیارەکان
لە سەختی داراییدا .هەندێک لە ئاو فرۆشەکان پالنی کرێخەرج
دانەوە پێشنیار دەکەن .ئەگەر یارمەتیت دەوێ بۆ ووتووێژکردنی
پالن لەگەڵ کۆمپانیاکەت پەیوەندی بە  EWONەوە بکە

یارمەتی دانی کرێی پسووڵەکان .

پارەی وەگەڕاو .

پالنەکانی قەرزدانەوە.
پالنی قەرزدانەوە گرێبەستێکە دەربارەی ئەوەی کە دەبێت چەند
کرێ بدەی و چەند فرەجار .ڕێگەت پێدەدات کە کرێی پسووڵکەت
یان قەرزەکەت لەبواری ماوەیەکدا بدەیتەوە .بەپێی یاسا،دەبێ

لێکۆڵینەوە .ئەنجامی بەزۆرتر خەماڵندنی
پسووڵەی گران .
(داران) بەتەنیا لە ژووری خانوبەرەی کۆمەاڵیەتیدا دەژی بە
کەمترین پێکارەکانی ناو ماڵ .ئەو پسووڵەی کارەبای خەمڵێندراوی
 ٩٠٨دۆالری پێگەیشت .داران زمانی ئنگلیزیەکەی ڕادەدارە.
لەبەرئەوە ڕێمانی الیەنگری پەیوەندی بە فرۆشیارەکەوە کرد
کە دەمەقاڵێ لەسەر پسووڵەکە بکات،چونکە دوو ئەوەندەی
نرخی پسووڵە ئاساییەکەی بووە وە لە بواری ئەو ماوەیەی کە
پسووڵەی بۆ ناردراوە لە ماڵێ دوربووە .ئێمە نەخشەی یارمەتی
کرێدانی حیسابی ووزەی  EAPAمان ڕونکردەوە ،وە ڕێمان ووتی
چاوپێکەوتنێک ڕێکدەخات.
لێکۆڵینەوەی  EWONپیشانیدا کە فرۆشیارەکە پسووڵەی دارانی
خەماڵندبوو ،لەبەرئەوەی گێچەکەی کەوتبووە ناو خانۆچکەکەی و
گێچ خوێنەرەکە نەیتوانیبوو بچێتە ژوورێ و دووبارە بیخوێنێتەوە .ئەو
خەماڵندنە لەسەر بنەمای ووزەی بەکاربراو لەهەمان ماوەی ساڵی
ڕابردوودا کراوە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی زۆربەی زۆری هەمان کات
ئەمساڵ لە ماڵ نەبووە ،کەواتە لە ڕاستیدا بە زۆرتر خەمڵێندراوە.
فرۆشیارەکە داتای بەکاربراوی ڕاستەقینەی لە دابەشکەر
وەرگرتووە و دووبارە پسووڵەی بەکاربردنی بۆ داران ناردەوە.
ئەمەش پسووڵەکەی کەمکردەوە بۆ  ٥٠٦دۆالر .لەهەمان کاتدا
داران ڤاوچەی  EAPAدەستکەوت .زیاد ئەوەیش لەگەڵ پسووڵەی
داشکاو ،مەبەستی یارمەتیدانی  EAPAئەوە بوو کە دەتوانێ
حسابەکەی بدات.

 EAPAو . PAS
پسووڵەی یارمەتی حیسابی خەرجی ووزە  EAPAکۆمەکت دەکات
لەدانەوەی پسووڵەکانی غاز و کارەبا .هەندێک لە کۆمپانیاکانی ئاو
پسووڵەی ڕێکخستنی یارمەتی کرێخەرجی دان پەسەند دەکات ،تا
بتوانیت پسووڵەی ئاوەکەت بدەیت.
دەتوانی بڕۆی بۆ ئاژانسەکانی یارمەتیدانی دارایی کۆمەڵگا ،وەکو
 St Vincent De Paulیان مەڵبەندەکانی کۆچەر بۆ بەدەستهێنانی
ڤاوچەی  EAPAیان  . PASتەلەفۆن بکە بۆ  EWONئەگەر دڵنیانیت
کام کۆمپانیایە ڤاوچەی هەیە .ئاژانسی کۆمەڵگا چاوپێکەوتنێکت
بۆ دیاری دەکات تا ببینێ تۆ دەشێی .تەنها حیسابهەڵگر دەتوانێ
داوای ڤاوچە بکات وە ئەوان پێویستە پسووڵەکان بهێنن بۆ ئەوەی
پیشاندا کە چەند قەردارە.
بەرنامەکانی کاتی تەنگانە.
پێویستە لەسەر ووزە فرۆشەکان یارمەتی پێشنیار بکەن بۆ
کڕیاری پەسەندکراو لەبەرنامەکانی کاتی تەنگانەدا .ئەم بەرنامانە
یارمەتی کڕیارەکان لە کاتی سەختی داراییدا دەدات کە پابەند
بن و لەسەروو پسووڵەکانیان بمێننەوە  .هەروەها هەندێک لە ئاو
فرۆشەکان بەرنامەکانی کاتی تەنگانەیان هەیە  .پەیوەندی لەگەڵ
کۆمپانیاکەت بکە بۆ ئەوەی بزانی پەسەند دەکرێی.
ئەگەر کێشەت هەیە کرێخەرجی پسووڵەکانت بدەی ،ئەوا
هەتا زووتر بتوانی پەیوەندی بە کۆمپانیاکەت بکەی باشترە
بۆ دەستکەوتنی یارمەتی و دورکەوتنەوە لە ووزە بڕین.
ئامۆژگاری دارایی.
ئامۆژگاری دارایی خزمەتگووزارییەکی بەالشە دەدرێت بە چەندین
ئاژانسەکانی کۆمەڵگا .ڕاوێژکاری دارایی دەتوانێ یارماتیت بدات
حساب بکەیت کە ئایا ئەتوانی چەندێک کرێخەرجی بخەیتە ناو
حیسابەکەت  .ئەم زانیارییە دەتوانێ یارمەتیت بدات بەپێی توانا
وتووێژی پالنی کرێخەرجی دانەوە لەگەڵ فرۆشیارەکەت بکەیت .بۆ
پەیداکردنی ڕاوێژکار  ،تەلەفۆن بکە بۆ ڕاوێژکاری دارایی کۆمەڵەی
 NSWبە ژمارە  ١٣٠٠٤١٩٨٠٤یان سەربدە لە .www.fcan.com.au
پسووڵەی نەدراو و قەرز کۆوەکردن .
ئەگەر پسووڵەی نەدراوت الیەو قەرز کۆوەکەر (هەروەها پێی
دەوترێت کارگەری بازرگانی) پەیوەندیت پێوە دەکات تەلەفۆن بکە
بۆ (زەنگگر)Hotline-ی قەرز و مایە بە ژمارە  ١٨٠٠٨٠٨٤٨٨بۆ
ئامۆژگاری بەخۆڕایی یان پەیوەندی بکە بە  EWONەوە .
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ئەگەر تەگەرە هەیەو ناتوانی پسووڵەکانت بدەی  ،یارمەتی
هەیە .ئەگەر نەتتوانی کرێخەرجەکەت لەکاتی خۆیدا بدەی ئەوا
جەختکە پەیوەندی بکەی بە کۆمپانیاکەتەوە و زوو یارمەتی پەیدا
بکە  .ئەمە ناهێڵێت قەرزەکەت گەورەتربێت و ئازووقەکەت بەردەوام
دەبێت .هەروەها ئەتوانی لە هاوڕێیەک یان کارمەندێکی کۆمەڵگە
داوا بکەیت لەباتی تۆ لەگەڵ فرۆشیارەکەت قسەبکات  .یارمەتی
جۆراوجۆر بۆ کڕیارەکان هەیەو لە خوارەوە لیستە کراوە.

حوکمەتی  NSWو فێدراڵی (پارەی وەگەڕاو) وەی جۆراوجۆر
پێشنیار دەکات بۆ کڕیارە پەسەندکراەوەکان کە یارمەتیان دەدات
لە دانەوەی پسووڵەکانی ووزە  .دەبێت بە حوکمەت بڵێی ئەگەر
مووچەی خانەنشینی وەردەگریت ،چونکە لەوانەیە مافی پێدانی
(پارەی وەگەڕاو)ەت هەبێ .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر (پارەی وەگەڕاو)
ەو چۆنێتی بەدەستهێنانیان ،لە کۆمپانیاکەت  Centrelink،پرسیار
بکە وە سەردانی . www.energy.nsw.gov.au

بڕین .
ئەگەر ووزەکەت ببڕن دەبێت چی بکەی .
ئەگەر ووزەکەت بڕدرا ئەوا پەیوەندی بکە بە کۆمپانیاکەتەوە بۆ
بەستنەوەی ووزە .زۆر جار ووزە بڕین بەهەڵە ڕوودەدات،بەاڵم ئەگەر
ڕوو بدات لەبەرئەوەی کە پسووڵەی نەدراوت هەیە،پێویستە لەگەڵ
فرۆشیارەکەت پێکبێی دەربارەی ڕێکخستنی قەرزدانەوەکەت پێش
ئەوەی سەرچاوەی ووزەکەت ببەستنەوە  .لەوانەیە پێویست بکات
دووبارە کرێی ووزە بەستن بدەی  .ئەگەر کێشەی ڕێککەوتنت هەبوو،
پەیوەندیکە بە  EWONەوە بۆ یارمەتی.
دەبێ تۆ چ بکەی ئەگەر بەرەوڕووی ووزەبڕین بوویتەوە .
ئەگەر بەرەوڕووی ووزە بڕینی ،تا دەشێ بەزوویی پەیوەندی بکە بە
کۆمپانیاکەتەوە بۆ گفتوگۆکردن دەربارەی دۆخەکەت .ئەگەر ووزەپێدەر
هەڕەشەی ووزەبڕینت لێدەکات لەبەر ئەوەی پسووڵەکانت نەداوە،ئەوا
دەستبەجێ یارمەتی پەیداکە بۆ خۆپاراستن لە بڕینی سەرچاوەی
ووزە و خۆپاراستن لە نرخی زیاد و کرێی بەستنەوە  .ناتوانن ووزەکەت
ببڕن ئەگەر ژوانت هەبوو لەگەڵ ڕاوێژکاری دارایی یان ئاژانسێکی
کۆمەڵگا دەربارەی پسووڵەی ، EAPAکەواتە بە کۆمپانیاکەت بڵی
ئەگەر ژوانت تۆمار کردووە .

لێکۆڵینەوە .خانەنشین ڕوو بەڕووی هەڕەشەلێکردنی
ووزەی ئاو و کارەبا بڕین دەبێت.
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خانەنشین ڕوو بەڕووی هەڕەشەلێکردنی ووزەی ئاو و کارەبا
بڕین دەبێت .کاتێک فەرمانبەری کار دێت بۆ بڕینی سەرچاوەی
کارەبا بەهۆی نەدانی کرێخەرجی،كاجا ڕوونیکردەوە کە
ئامێری هەناسەدان بەکاردەهێنێ بۆ پارێزگاری سییەکانی لە
میکرۆب،فەرمانبەرەکە ڕۆیشت و بەبێ ئەوەی ووزەکە ببڕێ.
حیسابی دووالیی بەنزینەکەی کۆتایی هاتبوو،وە دەیویست
خۆی بپارێزێ لەوەی کە ووزەی غازو کارەباکەی ببڕن،بۆیە
پەیوەندیکرد بە ()EWONەوە بۆ یارمەتی.

ئەگەر کێشەت هەیە

1

یەکەم جار پەیوەندی بکە بە کۆمپانیای (کارەبا،غاز یان
ئاو) ەوە و كێشەکەتیان بۆ ڕوون بکەوە .

2

ئەگەر کارمەندی بنکەی تەلەفۆن ناتوانێ یارمەتیت
بدات ،پرسیار بکە تاوەکو قسە بکەی لەگەڵ بەڕێوەبەر.

3

ئەگەر کێشەکە چارەسەر ناکرێ ،تەلەفۆنی بەخۆڕایی
بەم ژمارە  ١٨٠٠٢٤٦٥٤٥بکە بۆ . EWON

پەیوەندی بە  EWONەوە بکە .
زەنگلێدانی بەخۆڕایی١٨٠٠٢٤٦٥٤٥ .
ئەگەر تۆ لە مۆبایەڵەوە تەلەفۆن ئەکەیت .ئاگادارمان
بکەوە ئێمەش تەلەفۆنت بۆ دەکەینەوە.

ewon.com.au
ئیمەیڵomb@ewon.com.au .
EWONSW
EWONSW

کاجا مووچەی خانەنشینی پەککەوتە وەردەگرێت وە
هاوسەرەکەی بەم نزیکانە لەسەر کار دامەزرا  .کاجا
ڕوونیکردەوە کە ناتوانێ ئەو  ٦٠٠دۆالرەی کە قەرزارە لەسەر
حیسابەکەی بە جارێک هەمووی بداتەوە بەو جۆرەی کە
داینابوو،بەاڵم دەتوانێ دەستبەجێ  ٢٠٠دۆالر بداتەوە و پاشان
دەتوانن هەر دوو هەفتە  ١٠٠دۆالر بدەن بۆ کەمکردنەوەی
قەرزی نەدراوە .
کاتێک لەگەڵ ووزەفرۆش قسەمان کرد ،ڕاوێژیان کرد کە قەرزی
 ١٢٠٠دۆالر حیسابی کارەبا و  ٣٠٥دۆالر حیسابی غاز هەیە.
ئەوان ڕێککەوتن کە حیسابەکە ڕاگیرکەن وە ڕازیبوون بە پالنی
کرێدانەوە کە کاجا پێشنیاری کردبوو دابین دەکرێ .ئەوان
سەلماندیان کە کاجا بەرلەوە (پارەی وەگەڕاوە بۆ خێزانی
کەم دەستکەوت) ی وەردەگرت وە ڕازی بوون کە فۆڕمێکی بۆ
بنێرن بۆ داوای (پارەی وەگەڕاوەی پزیشکی)کە بارودۆخی ئەو
پیشانی دەدات لەوانەیە بشێ وەریبگرێت.
ئێمە بە (کاجا)مان ڕاگەیاند کە دەتوانێ داوا لە ئاژانسێکی
کۆمەڵگا بکات بۆ ڤاوچەی  EAPAکە یارمەتی بدات لە
کەمکردنەوەی قەرزی نەدراوە ،وە (ناسیەو)مان پێداوە بۆ
کارمەندانی  EAPAلە ناوچەکەی خۆی.کاجا ووتی فۆرمی
وەگەڕاوەی پزیشکی دەبات بۆ الی دکتۆرەکەی بۆی پڕکاتەوە .

