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 مساعدتك عشان تستمر
في الطريق الصاح

 لو إنت ذاتك أو أي زول إنت بتعرفو قلقان من فاتورة الطاقة بتاعتك الجاية
 ألنو وضع مالي بتاعك إتغير بسبب الكرونا، شركة بتاعت التجزئة اإلنت

.بتتعامل معاو في مجال الطاقة ممكن تساعدك

 نحن فاهمين أنك ممكن تحتاج مساعدة زيادة في وكت صعب
 ده، لكن نحن بنكلمك بأنو شركات بتاعت التجزئة بقدمو مساعدة

 للناس المحتاجين مساعدة زيادة. شركة بتاعت التجزئة ممكن
 تساعدك عشان إنت تستمر في الطريق الصاح، وتقدر تلتزم بخطة
.الدفع بتاعتك، وكمان بدوك نصايح لو إنت محتاج مساعدة زيادة

 هل إنت عندك مشكلة في دفع فواتير بتاعتك؟ اتصل بشركة
.التجزئة بتاعت الطاقة اإلنت بتتعامل معاو عشان يساعدوك

دعم العمالء
 لو إنت ذاتك أو أي زول إنت بتعرفو قلقان من فاتورتك الجاية بتاعت
 الكهرباء أو الغاز، اتصل بشركة بتاعت التجزئة اإلنت بتتعامل معاو

.عشان يفهمو وضع بتاعت ويعملو ليك خطة الدعم المناسبة

 شركات التجزئة بتاعت الطاقة بتقدم مساعدات كتيرة وبقدرو
 يساعدوك في إدارة فواتيرك الجاية، ويعملو ليك أقساط سداد على

 فترة طويلة، أو يأجلو ليك مدفوعاتك لي تاريخ الحق. إنت ممكن
 تتكلم مع شركة التجزئة اإلنت بتتعامل معاو عشان تتفقو على

.خطة سداد مناسبة ليك

 هل إنت عندك مشكلة في دفع فواتير
 بتاعتك؟ اتصل بشركة التجزئة بتاعت الطاقة

.اإلنت بتتعامل معاو عشان يساعدوك
 نحن عارفين أنو كتير من األسر عندها صعوبات مالية

 وصعوبات في شغل في وكت ده، لكن نحن بنكلمك بأنو ناس
 شركة بتاعت التجزئة اإلنت بتتعامل معاو جاهزين ومستعدين

.للمساعدة

 لو إنت محتاج مساعدة زيادة، اتصل بشركة بتاعت الكهرباء
 والغاز اإلنت بتتعامل معاو عشان تتكلم معاهم في سريّة.

 رقم االتصال بشركة بتاعت التجزئة تلقاو فوق في فاتورة
.بتاعت الكهرباء والغاز

 في دعم متوفر حتى لو إنت ماعندك فاتورة مامدفوعة. هسي
 في وكت ده في ناس كتيرين شغالين من البيوت، عشان كدة

 شركات بتاعت التجزئة ممكن تقدم نصايح مفيدة توريك كيف تقدر
 تقلل استهالك الطاقة وتخفض قروش بتاعت فواتيرك، شركات دي

.برضو ممكن تديك نصايح عن الخصومات والدعم الحكومي

 هل انت بتشتغل من البيت؟ شركة بتاعت التجزئة اإلنت
 بتتعامل معاو ممكن تساعدك عشان تقلل استهالك

.الطاقة وتخفض قروش بتاعت فواتيرك

●

 هل الكرونا أثرت على قدرتك على دفع فواتير الطاقة؟
 إنت ممكن توزع المدفوعات بتاعتك على أقساط عشان

.تساعدك

●

 هل إنت قلقان من الفواتير الجاية؟ إنت ممكن تتكلم مع
 شركة التجزئة اإلنت بتتعامل معاو عشان تتفقو على

.خطة سداد مناسبة ليك

●

 ؟ إنت مؤهل للحصول علىJobSeeker الحصول على دفعة
 تخفيضات في فواتير بتاعت الطاقة وممكن كده توفر

 قروش. اتصل بشركة التجزئة اإلنت بتتعامل معاو عشان
 .تتأكد وما تفوت عليك فرصة دي

●

 في مساعدة متوفرة حتى لو إنت
.ماعندك فاتورة مامدفوعة

 إنت ممكن تتكلم مع شركة التجزئة اإلنت بتتعامل
.معاو عن التخفيضات والدعم الحكومي

 حكومات بتاعت الواليات برضو بتقدم تدابير بتاعت دعم كتيرة
 للعمالء المتأثرين بالكرونا، إنت ممكن تلقى معلومات زيادة

  عن برامج الدعم بتاعت الواليات في
energycouncil.com.au/coronavirus


