
الكهرباء والغاز

املاء 

تركيب “برودباند” انرتنت واسع 
النطاق يف املمتلكات املشرتكة

 ”Utilities Disputes“ ميكن أن تساعدك

حل النزاعات املتعلقة بالخدمات عىل حل 

الشكاوى املقدمة بهذا الخصوص

للتعرف عىل الطريقة 
التي ميكننا مساعدتك 
بها وكيفية االتصال بنا

0800 22 33  40 

خدمتنا مجانية 
ومستقلة وعادلة

تواصل معنا إذا كانت شكواك حول:

GAS MAN

info@utilitiesdisputes.co.nz الربيد اإللكرتوين 

utilitiesdisputes.co.nz موقع إلكرتوين 

Freepost 192682  بريد 

PO Box 5875   

Wellington 6140  

0800 22 33  40 

GAS MAN

GAS MAN

© 2020

تواصل معنا. خدمتنا مجانية 
ومستقلة وعادلة.

نحن مستمعون جيدون، ونطرح 
األسئلة الصحيحة، و ال ننحاز 

ألي طرف.  أكرث الشكاوى شيوعاً هي حول 
مشاكل الفواتري، وخدمة العمالء، واملقاييس و 

العدادات، واالنقطاع، و اإلمدادات.  

إذا كانت لديك شكوى، فاتصل برشكتك عىل 
الفور. إذا مل يتم وضع حل لها، فاتصل بـ 
Utilities Disputes. نحن هنا للمساعدة.

خدمات الرتجمة الفورية 
 Interpreting NZ النيوزيلندية

إذا كانت لغتك اإلنجليزية ضعيفة 

أو ال تستطيع التحدث بها، أو إذا 

كنت تفضل التحدث إلينا بلغتك 

، فإننا نستعني بخدمات الرتجمة 

الفورية النيوزيلندية. 

0508 468 377 
info@interpret.org.nz

 خدمات التحويل النيوزيلندية  
NZ Relay Services

نرحب باملكاملات باستخدام خدمات 

الرتجمة بالتناقل النيوزيلندية. هذه 

خدمة ملجتمعات الصم النيوزيلندية 

والصم املكفوفني وضعاف السمع 

وضعاف النطق.

0800 4713 713 (TTY)  

0800 4715 715 (Voice)  
helpdesk@nzrelay.co.nz



الكهرباء  فيام يخص  تقريباً  أي شكوى  النظر يف  ميكننا 
الطاقة. برنامج شكاوى  الغاز مبوجب  أو 

الطاقة

املياه بشأن مقدمي  ميكننا أن ننظر يف شكاوى 
املياه  برنامج شكاوى  إىل  انضموا  الذين  الخدمات 

الطوعي.

بتثبيت  املتعلقة  الشكاوى  يف  ننظر  أن  ميكننا 
الربودباند يف املمتلكات املشرتكة يف إطار حل 

املشرتكة. املمتلكات  يف  الربودباند 

املاء

واسع  )االنرتنت  الربودباند  تركيب 
املشرتكة املمتلكات  يف  النطاق( 

ميكننا املساعدة مع مختلف الشكاوى 

تحدث إلينا إذا كانت شكواك حول:

الكهرباء  

الغاز )الطبيعي والغاز املسال(  

الغاز املسال يف اسطوانات )15 كغم فأكرث(  

املاء )إذا كان مزود  الخدمة الخاص بك قد انضم إىل الربنامج(   

الوصول إىل الربودباند يف املمتلكات املشرتكة  

تلف أو مشاكل يف الوصول إىل األرض واستخدامها حيث تم   
تثبيت أجهزة للكهرباء أو الغاز أو املاء أو الربودباند

GAS

موقعنا  الشكاوى عىل  أمثلة  انظر 
utilitiesdisputes.co.nz

الشكوى مل تحل بعد؟

اتصل برشكتك أوالً

هل تقدمت بالشكوى لرشكتك؟
ميكننا مساعدتك يف القيام بذلك

هل لديك شكوى؟

الشكاوى تقديم  عملية 

اتصل بنا
سوف نعمل مع كال الطرفني لحل الشكوى 

نعم

ال

مل يتم وضع حل للشكوى؟

نعم


