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 المقدمة .1
 

 ما هي الضائقة المالية أو صعوبة الدفع؟  1.1

 أوقات الصعوبة المالية. مواجهةيمكن ألي شخص 

 

، فإننا نفهم أن صعوبات الدفع راألجل أو شيء مستمعليكم دفع فواتير الطاقة الخاصة بكم. سواء كانت انتكاسة قصيرة  قد تكون هناك ظروف تجعل من الصعب

 يمكن أن تأتي بعدة طرق.

 

 بسبب عوامل مثل: ضائقةقد تواجهكم 

 وفاة في األسرة •

 العائلةمرض في  •

 العنف األسري •

 البطالة •

 انخفاض الدخل •

 

 المتعلقة بالضائقة المالية   سياستنا 1.2

 مالية: ضائقةالذين يواجهون  الزبائنتمكننا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه لقائمة  وإجراءات  لدينا أنظمة

 لطاقة ا لتجارةقانون الوطني ال •

  اللوائح الوطنية لتجارة الطاقة •

 تنظيم الطاقة لهيئة األسترالية لل الضائقة المالية المتعلقة بالزبائندليل سياسة  •

 المالية بالضائقةسياستنا المتعلقة  •

وتقديم  مبك ةإليجاد طرق إلدارة حساب )حسابات( الطاقة الخاص مأو صعوبات في الدفع، فهذه السياسة هي التزامنا بالعمل معك ون ضائقةتواجه مإذا كنت

 ها.ونالمساعدة والمرونة اإلضافية التي قد تحتاج

 

وجنوب  وفيكتوريا إقليم العاصمة األسترالية ونيو ساوث ويلز وكوينزالندالذين يعيشون في و في المساكن المقيمين الزبائنتنطبق هذه السياسة على جميع 

 .الضائقة الماليةيجدون صعوبة في دفع فواتير الطاقة بسبب وأستراليا 

 

 تشرح هذه السياسة:

 مفي إدارة فواتير الطاقة الخاصة بك مماذا سنفعل لمساعدتك •

 مواحتياجاتك مظروفك نأخذ في اإلعتباركيف  •

 الضائقة المالية الخاص بنافي برنامج  كزبائن محقوقك •
 

 عم االتصال بنا، مثل:امن شخص د واأن تطلب ميمكنك

 مستشار مالي •

 معلى إدارة فواتير الطاقة الخاصة بك مشخص يساعدك •
 

اب الحساب حصأ مع إذا كنتمكتوب موق   إذنعلى الهاتف أو عبر  تقديم هذه الموافقة لفظيا   م. يمكنكمعم الخاص بكادالشخص الللتحدث إلى  منحن بحاجة إلى إذنك

 .التي قدمتموها لناوالتعليمات  ممع موافقتك متسقا  سيكون هذا و. مكما نفعل معك معم الخاص بكاشخص الدالسوف نتعامل مع والرئيسي. 
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ف على الزبائن الذين يواجهون ضائقة مالية  1.3   وتقييمهمالتعر 
 

   من الناحية المالية. تواجهون مصاعب معلى االتصال بنا إذا كنت منحن نشجعك

 االتصال بنا مباشرة أو من خالل طرف ثالث، مثل مستشار مالي أو وكالة رعاية اجتماعية. ميمكنك

 

ضين الزبائن المعر  استراتيجيات للمساعدة في تحديد  ا  ، فإننا نستخدم أيضولذلكمناقشة مشاكلهم المالية، لتياح قد يشعرون بعدم االر الزبائنأن بعض  ندركنحن 

 .للضائقة المالية

 

 الخاص بنا من خالل مراجعة المؤشرات التالية: الضائقة الماليةبرنامج ل مسنقوم بتقييم أهليتك

 

 إلئتمان ل الزمنية دوراتالالدفعات الفائتة أو المتأخرة قامت بتنبيهنا عبر  •

 نح المساعدة الحكوميةم   نمط •

ضين للضائقة المالية الزبائنوموظفينا المدربين على تحديد زبائننا التفاعالت بين  •   المعر 

 تواجهون ضائقة مالية زبائن مإلينا أنك ونقد تشير •

 

ف على الطرق األخرى التي قد ن موظفينا مدربون علىإهذا السبب فولالتسلسل. بتحدث  ال نحن نتفهم أن المؤشرات المذكورة أعاله ليست شاملة وقد  التعر 

ضين للضائقة المالية الزبائند دتح بالدخول  م، فسيُسمح لكأي من المعايير المذكورة أعاله إستوفيتمإذا  لدينا. لضائقة الماليةالذين قد يستفيدون من برنامج ا المعر 

 الخاص بنا. الضائقة الماليةإلى برنامج 

 

 .معبر طريقة االتصال المفضلة لديك ا  سبب م، فسوف نقدم لكلضائقة الماليةلبرنامج ا ينمؤهل ونواإذا لم تك

 
 

 للضائقة المالية   seeneرنامج ب .2
 

م في فواتير الطاقة البقاء على المسار الصحيح والتحك   مل عليك، مصمم بحيث يسه  الضائقة المالية الخاص بنا، فإن برنامج صعوبات في الدفع هونتواج مإذا كنت

 .مالخاصة بك

 

 ، نحن:من خالل هذا البرنامج

 باحترام وتعاطف معاملكن •

 مالمساعدة والمعلومات في الوقت المناسب لك نوفر •

 مللطاقة وتكاليفك مبمعلومات حول كيفية زيادة كفاءة استخدام الطاقة إلدارة استخدامك مزودكن •

 وبأسعار معقولةخيارات الدفع عادلة ومرنة  نضمن بان تكون •

 بشكل أفضل مالتدريب المستمر لموظفينا لمساعدتك نراجعل وسه  ن •

 والصناعة في  المجتمععلى عالقات قوية مع أصحاب المصلحة  نحافظ •

 

 ذا سنفعل لمساعدتكم  ما 2.1

 إذا: برنامج الضائقة المالية الخاص بنا عن مسنخبرك
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 مفي دفع فاتورتك صعوبات ونتواجه مأنكأخبرتمونا ب •

 آخر يإلى برنامجنا من قبل مستشار مالي أو عامل مجتمع مإحالتك تتم •

 مالية ضائقة ونتواجه ربما ممن أنك نشعر بالقلق كنا •

 

  إذا: برنامج الضائقة المالية الخاص بنافي االنضمام إلى  مبالتحدث إلى أحد الموظفين لمساعدتك مسننصحك

 المتأخرة من الدفعاتتاريخ  مكان لديك •

 لم يتم اإللتزام بها فع  د  خطط كان هناك  •

 لدفع ل مهلة إضافيةطلبتم  •

 بق طع  الطاقة إشعار تحذير  يتمتلق •

 بسبب عدم الدفع الطاقة تم قطع •

 

 نا:موإذا أخبرت برنامج الضائقة المالية الخاص بنالالنضمام إلى  مدعمك ا  يمكننا أيض

 للحصول على منحة اإلغاثة أو غيرها من المساعدات الطارئة ونمؤهل بأنكم •

 وظيفةفي األسرة أو فقدان  وفاة، . على سبيل المثالالضائقة المالية مساعدة لكمدعم  يشك لقد حيث شخصية  ا  ظروف ملديك بأن •
 

 الفردي. مألسباب مختلفة. يرجى االتصال بنا حتى نتمكن من مناقشة وضعك ممشكلة في دفع فواتيرك ونقد تواجهو

 

  :ب نوالموظف يقوم . سوفبشأن الضائقة المالية ملمساعدتك يتم تدريب موظفينا خصيصا  

 محول ظروفك مطرح بعض األسئلة عليك •

 برنامج الضائقة المالية الخاص بناما إذا كنتم تستطيعون االنضمام إلى  النظر في •
 

عبر  معلى الفور إذا كنا نتحدث إليك برنامج الضائقة المالية الخاص بنافي  مإذا تم قبولك موسنعلمك الضائقة الماليةللحصول على مساعدة  مسنقوم بتقييم طلبك

 .العادي الطلب إذا تم إرساله عبر البريد اإللكتروني أو البريد الهاتف أو في غضون يومي عمل من تاريخ استالم

 .الضائقة المالية الخاصة بنانسخة مجانية من سياسة  ميمكننا أن نرسل لك

 ما الذي نقدمه  2.2

 ، فسنقوم بما يلي:برنامج الضائقة المالية الخاص بنافي  مإذا تم قبولك

  معلى خطة الطاقة المناسبة أو إذا كان هناك خطة أفضل لك مإذا كنت مخباركإ •

 على تلقيهاوا قادرين الحكومية أو خطط اإلغاثة أو حسومات الطاقة التي قد تكون التخفيضاتعن  مإخبارك •

 للطاقة محول كيفية تقليل استخدامك ا  أفكار إعطائكم •

 ميناسب ظروفك الذي دفعالعن مبلغ  متحدث إليكال •

 على المسار الصحيح مللتأكد من أنك ملدفع الخاصة بكخطة ا مراجعة •

 في منطقتكم الحصول على مشورة مالية مستقلة مجانية مأين يمكنك إبالغكم •

 مدون أي تكلفة عليك يينمجتمعال ئناشركا سيتم إستكماله من قبل الهاتف الذي عبر ستخدام الطاقة في المنزل أو بشأن إتوفير تدقيق كفاءة  •

 ا  نواصل العمل مع بينماموصولة ال تزال  مبك ةالطاقة الخاصإمدادات أن تأكد من ال •
 

 خيارات الدفع 2.3



 

EFFECTIVE DATE: 3 SEPTEMBER 2019 

6 | FINANCIAL HARDSHIP POLICY 

 ، بما في ذلك:صعوبات يواجهونالذين  للزبائنهناك خيارات دفع مختلفة متاحة 

 ةأو شهري ةأو نصف شهري ةأسبوعي بالتقسيطخطط سداد  •

• Centrepay 

 

 م تصميم خطة الدفع التي تناسبك

 
 ماذا سنفعل  

، سننظر مخطة الدفع الخاصة بكعمل لوالفردي.  مخيارات دفع مرنة لتناسب وضعك م، سوف نقدم لكبرنامج الضائقة المالية الخاص بناضمن  ونعندما تكون

 في:

 هدفع ميمكنكالمبلغ الذي  •

 ون بهمدين مأنتالمبلغ الذي  •

 القادمة.  ا  شهر 12ها خالل الـ ونمقدار الطاقة التي نتوقع أن تستخدم •

 .ملك المناسبة الدفع خطة معرفة في ذلك سيساعدنا

 

 لتغطية: دفعات ه الخطةشمل هذتسو. مسوف نقدم خطة دفع لتناسب وضعك

 به ونا تدينم •

 مبك ةبلغ لتغطية استخدام الطاقة الخاصم •

 

 معلومات تتضمن: م، سنرسل لكالدفع بمجرد موافقتنا على خطة

 االتصال به للحصول على مزيد من المساعدة ممن يمكنك •

 خطة الدفع مدة •

 ه في كل مرةعونالمبلغ الذي ستدف •

 هاإلى إجراء ونتحتاجالتي  الدفعات عدد •

 الدفعات( تكرار ا  )يُطلق عليها أيض دفعاتكمإلى إجراء  ونتحتاج متى •

 معات الخاصة بكفدال حسبناكيف  •

 

Centrepay 
 

 .ينمؤهل م، إذا كنتCentrepayاختيار استخدام  ميمكنك

الخاصة  Centrelinkعات من دف ا  مبلغ ا  تلقائي تقتطعأن  Centrepay. يمكن لـ ماستخدامها للمساعدة في دفع فواتيرك مهي خدمة مجانية يمكنك Centrepayإن 

 فواتير ومصاريف الطاقة. لتغطي مبك

 .الخاصة بنابمزيد من المعلومات حول خيارات الدفع األخرى  م، فسيسعدنا تزويدكCentrepayللحصول على  ين مؤهل ونوالم تك ، إذابدال  من ذلكو

 

 صحيحة اللطاقة اخطة  ممكننا التحقق من أن لديك ي 2.4

 .ا  إلى خطة أفضل للطاقة مجان م، يمكننا نقلكم. إذا وافقتمأخرى قد تكون أفضل لكخطة طاقة هناك سوف نرى ما إذا كانت 

 ماذا سنفعل  

عتقدنا على الخطة الصحيحة. إذا ا مللطاقة وما إذا كنت محول استخدامك م، سنتحدث معكبرنامج الضائقة المالية الخاص بناإلى  ونعندما تنضم
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 ، فسنقوم بما يلي:مأن هناك خطة طاقة أفضل لك

 شرح لماذا الخطة أفضللا •
  

   ا  االنتقال إلى الخطة الجديدة مجانفي  ونترغب مكنتعما إذا سؤالكم  •

 .تقديمها يمكننا التي الطاقة خطط عن فقط معكم سنتحدث

  يمكننا مساعدتكم في توفير الطاقة 2.5

 المال. ماستخدام طاقة أقل يمكن أن يوفر لك

 ماذا سنفعل  

 اإلقليمأو  لواليةعلى ا ا  اعتماد ا  يكون هذا مختلفقد ونصائح الستخدام طاقة أقل.  منقدم لك، يمكننا أن برنامج الضائقة المالية الخاص بناإلى  ونعندما تنضم

 .فيه وني تعيشلذا

، سيتم ذلك عن طريق استشارة هاتفية أو . في بعض الحاالتمللطاقة وفواتيرك معلى استخدامك مفي منزلك منصيحة حول كيفية تأثير أجهزتك ا  سنقدم أيضو

 .مدون أي تكلفة عليك المجتمعييننا ؤشركا التي يقوم بهاكفاءة استخدام الطاقة، ول حية زيارة منزل

  الضمانالرسوم وإيداعات  2.6

 نحن سوف نعمل معكم 

. مالمستحقة عليك المصاريف، قد نتمكن من إزالة بعض الديون أو الرسوم أو الخاصة بنا لضائقة الماليةلقواعد الموجودة في سياسة اا إعتمادا  على

 ، فلن نقوم بما يلي:برنامج الضائقة المالية الخاص بناإلى  مإذا انضممت

 لسداد المتأخرلرسوم  فرض •

 ضمان إيداعطلب  •

 أوال . ونما لم توافققصيرة  ع  مفي دورة ج   م، لن نضعك. على سبيل المثالمدون موافقتك مإجراء تغييرات على خطتك •

 اإلستمرار  في برنامج الضائقة المالية الخاص بنا 

 بالدفع. ملتذكيرك ا  يكتاب مبحاجة إلى مساعدة. سنتصل بك ملمعرفة ما إذا كنت م، سوف نتصل بكدفعة مإذا فاتتك

، أو ما إذا كان يمكننا االتفاق على خطة دفع مختلفة وأكثر مالءمة وميسورةعادلة  مالحالية الخاصة بكهذا سيتيح لنا الفرصة لمناقشة ما إذا كانت خطة الدفع و

 .برنامج الضائقة المالية الخاص بنا اإلستمرار في متتيح لك

 

 القيام به  مما يجب عليك
 

 .مذلك مراجعة ترتيبات الدفع الخاصة بكيمكننا بعد و. مخطتك بموجبعات سداد الدف مولم يعد بإمكانك منا إذا تغير وضعكوخبرأ

 

 .منا إذا تغيرت تفاصيل االتصال الخاصة بكوأخبر

 

 إذا: مقد نتوقف عن مساعدتك

 ،معن سداد الدفعات بموجب خطتك تمتوقف •

 متتغير تفاصيل االتصال الخاصة بك عندمانا وتخبرم ل •
 

  :مخطتكب تلتزموالم  مالماضية ألنك ا  دفع خالل االثني عشر شهرلل نخطتي تم إلغاءإذا 

 خطة أخرى مال يتعين علينا أن نقدم لك •
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 الطاقة الخاصة بكمقد نفصل  •
 

 

 الخروج من برنامج الضائقة المالية الخاص بنا  2.7

 .مالخاصة بكم في فواتير الطاقة ال والتحك  إدارة تكاليف الطاقة بشكل مستقل وفع   مهدفنا من البرنامج هو التأكد من أنه يمكنك

 الخاصة بنا. العاديةالفوترة والتحصيل  شروطإلى  تعودونو برنامج الضائقة المالية الخاص بنامن  ونتخرجتحقيق ذلك، سوف ب ما تقومونعند

 

 التواصل معكم  .3
 

 المفضلة لتلقي رسائل خطية منا. ممن خالل طريقتك موالتزاماتك م، بما في ذلك حقوقكبرنامج الضائقة المالية الخاص بنايمكننا تزويدكم بمعلومات حول 

 :برنامج الضائقة المالية الخاص بنافي  للزبائنتشمل المعلومات المرسلة 

 البرنامجإلى  الزبونعندما يدخل  •

 عندما يكون هناك تغيير في خطة الدفع المتفق عليها •

 ال توجد دفعةأو  دفعة متأخرةعندما يكون هناك  •

 

 .زبائنناالمالية الخاصة بنا متاحة لجميع  الضائقةسياسة 

 

 

 .مفي حزمة الترحيب الخاصة بكالخاصة بنا المالية  الضائقةسياسة  م، فسنقدم لكSeeneلـ  جدد زبائن مإذا كنت •

 .مسنزودكم بمعلومات حول كيفية الوصول إلى برنامج الضائقة المالية الخاص بنا على فاتورة الطاقة الخاصة بك •

 صعوبة في اللغة اإلنجليزية. ونتواجه م، إذا كنتعليكم دون أي تكلفة ، 1800 106 783 الرقم على سنوفر خدمة مترجم فوري •

  علىيتنامية ويمكن االطالع عليها غات العربية والماندرين واإليطالية والكانتونية والفإلى اللالمالية الضائقة سياستنا المتعلقة بلقد تم  ترجمة  •

policy-Hardship-us/articles/360000852216-https://seene.zendesk.com/hc/en. لضائقةسياسة البسيطة النجليزية باللغة اإلنسخة  تتوفر 

 ميمكننا أيضا أن نرسل لكو. policy-Hardship-us/articles/360000852216-https://seene.zendesk.com/hc/enعلى  الخاصة بناالمالية 

 .معلى طلبك ا  نسخة ورقية مجانية بناء

لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة بنا عبر خدمة الترحيل الوطنية.  اتصلوامع أو الكالم السضعف الصم أو  إذا كنتم تعانون من •
www.relayservice.gov.au 

 

 وسائل الدعم األخرى لمساعدتكم على دفع فاتورة الطاقة الخاصة بكم .4
 

 .مفي دفع فواتير الطاقة الخاصة بك مأخرى لمساعدتك طرق دعم، هناك فيه ونعلى الوالية أو اإلقليم الذي تعيش ا  اعتماد
 

 ماذا سنفعل 
 

 ، مثل:مدة لدفع فاتورة الطاقة الخاصة بكمن خاللها الحصول على مساع مبالطرق األخرى التي يمكنك مسنخبرك

 خطط اإلغاثة الحكومية •

 حسومات الطاقة •

 التخفيضاتبرامج  •

https://seene.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000852216-Hardship-policy
https://seene.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000852216-Hardship-policy
http://www.relayservice.gov.au/
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 خدمات االستشارات المالية •
 

 ه وأن تفعل  منحتاج منك الذي ما
 

 . منا في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مساعدتكو، فأخبرلهذه البرامج ونمؤهل مأنك مإذا علمت

 برامجنا وخدماتنا   4.1
 

 . مالوصول إلى مجموعة من البرامج والخدمات لمساعدتك م، يمكنكصعوبات تواجهون كزبائن

 تخفيضات وِمنح الحكومة 

 :مواقع اإلنترنت الخاصة بهايمكن العثور على معلومات حول المساعدة التي تقدمها كل حكومة والية على 

 

 act.gov.au  إقليم العاصمة األسترالية:

 resourcesandenergy.nsw.gov.au  نيو ساوث ويلز:

 dews.qld.gov.au  كوينزالند:

 services.dhhs.vic.gov.au/non-mains-energy-concession فيكتوريا:

 sa.gov.au  جنوب أستراليا:

 

  موقع اإلنترنت علىللحصول على مزيد من المساعدة. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات  أيضا   مؤهلين ةاألسترالي التخفيضاتقد يكون حاملو بطاقات 

humanservices.gov.au 

 خدمات االستشارات المالية 

ستشارات المالية الت االإلى وكا ميمكننا إحالتكوفي المناقشات معنا.  مبشكل أفضل ويمكنهم تمثيلك مفي إدارة أموالك ميمكن للمستشارين الماليين مساعدتك

 .م، التي تقدم خدماتها دون أي تكلفة عليكالمعتمدة

 الساعة )من االثنين إلى الجمعة، من 387 609 1300  رقم على ممباشرة  نيابة عنك بفريق خدمة الزبائن الخاص بنايمكن للمستشارين الماليين االتصال و

 (.استراليا العاديحسب توقيت شرق مساء   5:00إلى  ا  صباح 9:00

  ماذا سنفعل

 . م( أو الخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاتكالتخفيضاتإليجاد البرامج )مثل برامج  الفردي مسننظر في وضعك

 

 العائليبروتوكول العنف  .5
 

 برنامج الضائقة المالية الخاص بناإلى فريق  بإحالتهيقومون العائلي، فسوف بالعنف يكون متأثرا  قد  الزبونفي أن  Seeneموظفو  يساور الشكعندما 

برنامج الضائقة المالية الخاص بنا ، ولهذا السبب يقوم فريق تفهم أن هذه الظروف حساسة ومعقدةن في هذا المستند إذا لزم األمر. نحن نلتقديم الدعم المبي  

 الخصوصية(. 7القسم  والبات الخصوصية ذات الصلة )انظرلمتط ا  وفقالمعلومات  يتعامل معبالتدريب المستمر في هذا المجال و

 

 الشكاوى .6
 

 .موسنفعل ما في وسعنا لحل مخاوفك زبائننايعمل لصالح  برنامج الضائقة المالية الخاص بنايد أن نفعل كل ما في وسعنا لجعل نر
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فريق ، فسيكون ا  إذا لم يكن ذلك ممكنور. بك  جهدنا للعمل على إيجاد حل م، فسنبذل قصارى برنامج الضائقة المالية الخاص بناشكوى حول  مإذا كانت لديك

 .(حسب توقيت شرق استراليا العاديمساء   5:00لى إ ا  صباح 9:00 الساعة )من االثنين إلى الجمعة، من  387 609 1300على الرقم ا  متاح خدمة الزبائن

 لطلب مراجعة مجانية ومستقلة. ماالتصال بأمين المظالم المعني بالطاقة في واليتك م، فيمكنكمعن نتيجة التحقيق في شكواك نراضي وانوإذا لم تك

 

 ( Australian Capital Territory Civil & Administrative Tribunal) محكمة العاصمة األسترالية المدنية واإلدارية

acat.act.gov.au 

 1740 6207 (02) هاتف: 

 

 (Energy & Water Ombudsman NSW) نيو ساوث ويلز في الطاقة والمياهب المعني أمين المظالم

ewon.com.au 

 545 246 1800 مكالمة مجانية: 

 

  (Energy & Water Ombudsman Queenslandفي كوينزالند ) الطاقة والمياهب المعني أمين المظالم

ewoq.com.au 

 837 662 1800  مكالمة مجانية: 

 

 (Energy & Water Ombudsman SA) في جنوب أستراليا الطاقة والمياهب المعني أمين المظالم

ewosa.com.au 

 565 665 1800   مكالمة مجانية:

 

 الخصوصية  .7
 

 لزبائنناالمعلومات الشخصية  نحمينحن . زبائنناباحترام خصوصية  ا  تمام seeneالتي تتداول تحت إسم  Embedded Network Companyشركة تلتزم 

 )الكومنولث( ومبادئ الخصوصية األسترالية. 1988لقانون الخصوصية لعام  ا  وفق

 –بنا يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية جمع المعلومات الشخصية واستخدامها وتخزينها واإلفصاح عنها في سياسة الخصوصية الخاصة 

عبر اإلنترنت على  راسلوناأو ، https://www.seene.com.au/static/pdf/seene-Privacy-Policy.pdfزيارة: قوموا ب

uhello@seene.com.a  حسب توقيت  مساء   005:إلى  ا  صباح 9:00 الساعة من)من االثنين إلى الجمعة ،  387 609 1300 الرقم نا علىباتصلوا أو

 ( لطلب نسخة ورقية.شرق استراليا العادي

 اتصلوا بنا  .8
 

 ا  صباح 9:00 الساعة من، )من االثنين إلى الجمعة  387 609 1300الرقم علىبنا  واالخاص بنا، اتصل الضائقة الماليةأي أسئلة حول برنامج  مإذا كانت لديك

 وسيسعدنا تقديم المساعدة. hello@seene.com.auعبر البريد اإللكتروني على  وناأو راسل( حسب توقيت شرق استراليا العادي مساء   5:00إلى 

 الرابط التالي: المالية الخاصة بنا من لضائفةيمكن تنزيل نسخة من سياسة ا

policy-Hardship-us/articles/360000852216-https://seene.zendesk.com/hc/en  

 .387 609 1300من خالل االتصال بفريق خدمة الزبائن على الرقم  نية عند الطلبنسخة مطبوعة مجا مبدال  من ذلك، يمكننا أن نرسل لكو

 

mailto:hello@seene.com.au
https://seene.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000852216-Hardship-policy

