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 ىواكشلا فةاقث
 ريست الًانايحأ رومألا ّنأ ملعن نحن ،امّنإ .هب موقن ءيش لك ميمص يف نئابزلا لات TAL تضع

 يمدتق فةاثق انيدل.ىوكش يمدتق يف لحقاصشخ لكل ّنأبنمؤنواهلطّمخط وهامكًامامت
 يمدتق لعنج .انتامدخو انتاتجنم ينستح ىلع دعاست اهّنأل ىواكلشا رّدتق يةبايجإ ىواكش

 .متهظاحالم بكل بّحرنو ئننابازىلإ تمعسن ً،السه ىوشك

 :هذهىواكلشا سةايسنّمضتت

 ؛ىوشك ميقدت يمكنك فيك •
 ؛ىوشك يمقدلت ةرّفوتم يةفضاإةعدسام •
 و؛بةتجاسالاتقاوأ لكذيف بما ،كاوشك مع لمللتعا يةسساأتاوطخ •
ل ليةارتسألا ةلهيئا ىلإ لوصولا يةفيك •  كاولشكً الحدجت ال ماعند AFCA ليةلماا ىوشكال

 مكل اندتعه
 نبوزلا بةرتج

 ىعسنم وارتحاك بعل مماعتن. سكاوكشل ّلد حاجيل إواحنك وعل معافتنط وشل نكشع بمتسف نوس
 ول أئادبلد اجنل وواحن، سةّوجرملك اتجيتك نؤاطعا إننكما ال يذ. إكيضرة تجيتل نضفى ألل إوصولل
 .انرارق حرشن

 لصولواةنياكمإ
 يلذاصلشخاىلإثّدلتحا نكمكابإ نويك فوس.طةيسبو لةسه ىوشكالا يمقدت ليةمعلبجع نوملتزمنحن

 غناالبإًيضاأ يمكنك .بكستنا يلتا تلك متخدساالذ ىوبشك مّقدتت يكةيدعد قرط ينالد .كاوشك مع لميتعا
ّ  .ينهاملتأ ناسعبو ما لونحاسو يةفضاإةعدسامبطلتت كنت اذإ

 لةدعا جئنتا
 يلذاصشخلا لك حريشس.ىولشكاا يمقدلت فةاّفشو لةدعا ليةمع يرفوبت حيصحلاءيشلالفعبنوملتزمننح
 فضلأللصوللتّدبتجر تقايقلتحاىجرُتس.نكمةبوطلمتطيامعيأوىولشكاايمقدت ليةمعكاوشك لجيعا

 .ةرّفوتلماتطيالمعاوفورظلاىلإًادتناسا نتيجة

 بسانملت ايقوتلا
 4. ةرفقلايفةدّدلمحاعاللنز ىوصقلاةرفتلانضمونممك قتوعرسأيفكاولشك ّلحديجاإىعل لمنعس
 ىدمىعل ءبنا لوطأةرفت قرتغست قد ىوشكالاضبع الذ يحصح وه بما مياقلاىعلًيضاأزّكرن ماك

 كل ىعلًئماادًطلعام يكقنبسوكاوبشك قيقللتح عوضولمبا قةالع لها ليس تماولمع طلبننل.هايدقتع
 .ةرفتلاههذ لاوط يددج

 ىوكشب مّقدتلا نككمي فيك
 نادجهّكللنبذس.ىوشكلامع لنامتعا قةيرطوأينافظوم،تناماخد،تنانتجامنبشأ ىوشكبمّقدلتا يمكنك

 :ليةلتااقرطلبا ىوبشك مّقدلتا يمكنك .ممكن قتوعرسبأ كاوشك ّللح
1300 مقرىلعانيدل ئنابلزا مةدخ يقربفلصتا • 209 088 
با ناوعن ىعل لناسار • تاا ينورلكتإلا يدرل  customerservice@tal.com.au يلل
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 GPO Box 5380 Sydney NSW 2000 ناونع ىلع انلسار •
 هاجورتيلتا لنتيجةاوثدح بما غناالبإ الإ عليك ما .لتكسأبم ّمتيه يلذاصخلشبا لصاتالاًيضاأ يمكنك

 .كاولشك ّلحديجاإل نادجه ىرصاقلنبذ يلك
 وأ يلدتع يمكنك ً.طياخ يضكوفت كدتؤ نأ عليك .عنكً بةنيا ىوبشك مّقدليتً ادحأضّوفتنأًيضاأ يمكنك

 .قتويأيف يضوفلتااهذ بسح

 ىوشكبمّدللتق يةفضاإةدعاسم
 طنيةولا يلولتحا مةبخد نةاتعسالايفبغرت قد قلنطاوأ معسلايففضع نميناتع وأّمصأ كنت اذإ
).National Relay Service (NRS ب لاصت الا يمكنك NRS 1300. ىلع 555 727 

TIS) لشفهيةاو يةيررلتحا مةجرلتا مةخد مّتقد National( يةليزنجإلانوثّديتح ال ينلذاصاشخ ألل مةجرلتاتامخد 
 يمكن .يةليزنجإلا للغةانويجيد ال ينلذا ئنهمابز مع لصاولتاىلإجاتتح يلتا يةرالتجا لحاصلماوتالاكولاىلإو
TIS ب لاصت الا National 13.  مقر ىلع 50 14 
 تلبية ىعلًائماد لمنع .ةرّفوتلما تارالخياب كلمعُنسو ىوبشك مّللتقد يةفاضإ ةعداسم ىلإ جةابح كنت اذإ اغنبالإ جىرُي
 .ىوبشك مّلتقدا عليك لّسهلن طلب يأ

 كاوكش مع لماعتلل ةيساسأ تاوطخ 4
 1 ةوطخلا
 شكلةلماملنع نأام.ممكن قتوبرقأيفوأ 1 لمعميو لخال ،بةاكت وأًاشفهي كاوشك انمتالسابكلمنع فوس
 ضبع يف ىولشكا نتيجة نوتك قد .لمع مايأ 5 نوغض يف وأ ًاروف ىوالشكا مظمع ّلح يمكن ،ةّجورلما تكنتيجو
 ). IDR) خليةالداتاعالنزاّلح يقرفىلإكاوشك يدصعتّميت لكذرّذتع اذإوً.اراذعتاوأًاحرشتالالحا

 2 ةوطخلا
 لاصتالا يمكنك .يققلتحانم يدزلم IDR قيرف ىلإ اهديعصت ّمتي ،لمع مايأ 5 نوضغ يف كاوكش ّلح نكمي ال اذإ
 :ىعل اينلد IDR يقربف ةرشبام

 ونفلت
1300 795 877 

 ينورتكلا ديبر
IDRcomplaints@tal.com.au 

 :وفس IDR قيرف
 :و نكمم تقو برقأ يف وأ لمع موي ل الخ كاوكش م التساب كملعي •

 ؛كاولشك يدرف جعرم مقر طيكيع •
 ؛كاوشك يريدسيلذاصلشخابكلميع •
 و؛عاللنز ىوصلقاةرلفتابكلميع •
 .كاوشك ليهإ لتصويلذامّلتقدابعطالاىعلًائماد يكليبقًاتيبرت يضع •

 .اهجورتيلتا لنتيجةاوكاوشك قشةانلم بك لصيت •
 .لةصلاتاذتاموللمعا كل ييمتقو جعةاربم كاوشك يفقّقيح •
 يأ ىلإ لوصولا يمكنك يفك ،انرارق بابسأ ،كاوشك بنتيجة كلميعس يئالنها بالجوا .كاولشكًائيانهًاباجو طيكيع •

 ،لك بةسنام لنتيجةا تكن ملاذإ.ىولشكا نتيجة عنًاضيار تكن ملاذإ AFCA ىلإ دّعصت فيكو ةلص تاذ تامولعم
ُ  .لنتيجةاههذ ىلإلصوللت ةدتملمعاتاطيلمعاوانئجانت حوضبو لّصنفوتثيرأيلتارومألا لجانعوًايضأدّدنحس
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 يعدالتقاشالمعاب قةّلتعلما يرغ يةداعتيالاىواللشكًاميو 30 نوغض يفىولشكا بنتيجة كيدوتز ىعل لمنع فوس
 .يعدالتقاشالمعاىعل ءايصوألاب قةعال اله يلتاتاملخدا/تانتجللمًاميو 45 وأ

 نوضغ يف كاوكش ّلح ىلع نيرداقريغاّنك اذإ .نكمم تقو عرسأ يفكاوكشل ّلح داجيإ ىلعًامئادلمعن فوس
ً فتا  يرغ كنت اذإ .كاوشك ىعلًاباجو كءاطعإ عّقونت ىتم كنخبرو خيرألتا بابسأب كلمنع فوس ،عاللنز ىوصلقا ةرل

 5. ةرقفلا يف صوصنم وه امك AFCA ىلإكاوشك يدصعت يمكنك ،خيرألتا عن ٍضار

 ىوكشلا ّلحُت مل اذإ AFCA ىلإ لوصولا فيك
 .ئنابللزًانامج ،ليةالماتامللخد ًتقالسموًالداعًّحال AFCA ليةالما ىواللشك ليةارتسألا لهيئةا رّفوت
 AFCA: ىلد ىوبشك مّلتقدا يمكنك ،كاوشك ّلح نتيجة عنًامتماًاضيار تكن مل اذإ

 ينورتلك الا قعوملا
www.afca.org.au 

 ينورتلك الاديبرلا
info@afca.org.au 

 نولتلفا
1800 931  )نيةامج لمةمكا) 678

 ىلإًياطخ
Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001 

 وأ AFCA ل ينورتكل الا عقوملا ةعجارم يف بغرت دق .AFCA ىلإ مةّقدلماىوالشكاىعل نيةمز هلُمقطبتن قد
 AFCA. ىلإىوشك يملتقد ةدّدمح نيةمز لةمه كاهن ناكاذإام فةرلمع ةرشابم AFCA ب لاصت الا
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