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إننا نعمل عىل إجياد حلول لشاكوى خدمات 
اهلاتف أو اإلنرتنت.

 خدماتنا جمانية وُمستقلة. ويعين ذلك أنمك لن تتحملوا أي رسوم، 
وأننا لن نتحزيَّ ألي جهة.

ميكن ملسؤول شاكوى قطاع االتصاالت املساعدة يف:

العقود: هل اتفقمت عىل يشء ومل حتصلوا هيلع؟• 

الفواتري: هل تعتقدون أن فاتورتمك غري دقيقة أو هل تواجهون • 

صعوبًة يف سدادها؟

األعطال وصعوبات اخلدمة: هل خدمات اهلاتف أو اإلنرتنت • 

لديمك ال تعمل بشلك جيِّد؟

إيقاف اخلدمة: هل جرى إيقاف خط هاتفمك أو اإلنرتنت؟• 

حتصيل املديونيات: هل ُيطلب منمك سداد دين غري مستحق؟• 

 ممارسات البيع: هل بيعت لمك خطة أو ُمعدِّات ال ميكنمك • 
محتُّل تلكفهتا؟

كيف نعمل معمك ومع ُمقدِّيم اخلدمات؟ 

 إذا كنمت أنمت أو الخشص الذي تتصلون نيابًة عنه، تستخدمون 
 اهلاتف أو اإلنرتنت فميكننا مساعدتمك. قد تكون اخلدمة يف املزنل 

أو يف رشكة صغرية. وإليمك اخلطوات اُملتَّخذة:

حماولة حّل الشكوى مع مقّدم اخلدمة الذي تتعاملون معه.. 1
 إذا مل تمتّكنوا من حّل الشكوى مع مقّدم اخلدمة الذي . 2

تتعاملون معه، فاتصلوا بنا.

حيهنا نقّرر ما إذا اكن بإماكننا التعامل مع الشكوى.. 3

ننسق العمل بينمك وبني مقّدم اخلدمة حلّل الشكوى.. 4

 إذا تعذر التوصل إىل تسوية بينمك وبني مقّدم اخلدمة، . 5
جيوز ملسؤول الشاكوى أن يقرر كيفية تسوية الشكوى.

طلب املساعدة من أحد األخشاص

ميكنمك أيضًا أن تطلبوا من خشص آخر تقدمي الشكوى نيابة عنمك أو عن رشكتمك، 

مثل أحد األصدقاء أو فرد من العائلة أو مستشار مايل. اطلبوا اسمتارات التفويض 

اخلاصة بنا عرب اهلاتف أو احبثوا عهنا عىل موقعنا اإللكرتوين.

اتصلوا بنا

 www.tio.com.au ميكنمك تقدمي شكوى من خالل موقعنا اإللكرتوين 
أو عرب االتصال برمق 058 062 1800.

 PO Box 276, Collins Street West, VIC 8007 ميكنمك إرسال رسالة إىل

أو عرب الفاكس عىل رمق 614 630 1800.
إذا كنمت يف حاجة إىل استخدام لغة غري اللغة اإلجنلزيية، 

فاتصلوا خبدمة الرتمجة التحريرية والشفهية عىل رمق 450 131 

وسيساعدونمك يف التحدُّث معنا. هذه اخلدمة جمانية.

عند االتصال عىل األرقام املذكورة أعاله باستخدام اهلواتف احملمولة، فقد تكون هناك رسوم
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