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ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 
ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯ਼ੋਗ ਦਾ ਲ਼ੋ ਕਪਾਲ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਇਕਰਾਰਨਾਮ:ੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਸਹਮਤ 
ਹ਼ੋਏ ਸੀ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਲੀ ਸੀ?

• ਸਬੱਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਚਦੇ ਹ਼ੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮੁ਼ਿਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

• ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਵੱਚ ਮੁ਼ਿਸਕਲਾਂ: ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

• ਕਨੈਕ਼ਿਨ ਕੱਟਣਾ: ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੱਸਟਆ 
ਸਗਆ ਹੈ?

• ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾ 
ਸਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

• ਸਵਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕ਼ੋਈ ਅਸਜਹੀ ਯ਼ੋਜਨਾ ਜਾਂ 
ਸਾਜ਼਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੇਸਚਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜਸ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਸਤਆਂ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਜਸ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 
ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜ਼ੋ ਘਰ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਛ਼ੋਟੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਸਵੱਚ ਵਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਏਥੇ ਇਹ ਦੱਸਸਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ

1. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕ਼ੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋ।
2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 

ਸਾਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ਼ੋ।
3. ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਨਪਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
4. ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਲ਼ੋ ਕਪਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਕਸਹਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕ਼ੋਈ ਦ਼ੋਸਤ, ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ 
ਜੀਅ ਜਾਂ ਸਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਅਖਸਤਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱ ਛ਼ੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭ਼ੋ।

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.tio.com.au ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 1800 062 058 1800 062 058 
ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ।
ਤੁਸੀਂ PO Box 276, Collins Street West, VIC 8007 ਨੰੂ ਸਚੱਠੀ ਡਾਕ 
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 1800 630 614 ਉੱਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ 
ਵਰਤਣ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ 

ਨੰੂ 131 450131 450 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ਼ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 
ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹ।ੈ

ਮ਼ੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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