
 

   

   

 

 على الرقم: )TDR(اتصل بـ 
0508 98 98 98 

ك إلى الموقع اأو ابعث بشكو
 www.tdr.org.nzاإللكتروني 

 ھذه الخدمة مجانیة للمستھلكین.

 

 

مساعدتك على حل مشاكلك مع 
الشركة التي تزودك بخدمات 

 الھاتف واإلنترنت

  كیفیة اإلتصال بنا

 

 

0508 98 98 98 الھاتف المجاني  

contact@tdr.org.nz 

www.tdr.org.nz 0508 98 98 98 
www.tdr.org.nz  

ماذا تعني "تسویة نزاعات 
؟)TDR(اإلتصاالت"   

ھي خدمة مستقلة ومجانیة من شأنھا ) TDR(إن 
مساعدة المستھلكین على تقدیم الشكاوى ضد شركات 

 إتصاالتھم.

شركات تتوفر ھذه الخدمة لمستھلكي وعمالء 
في المنازل أو المصالح الصغیرة (التي ال   اإلتصاالت

 موظف). 20یتعدى عدد موظفیھا الدائمین 

شركات اإلتصاالت الرئیسیة  )TDR(وتغطي خدمات 
 في نیوزیلندا، كما ھو مدرج في ظھر الورقة. 

، )TDR(للحصول على المزید من المعلومات حول 
  www.tdr.org.nzیمكنك زیارة موقعنا اإللكتروني

 لمشاھدة الفیدیو.  



    

  

؟)TDR(كیف لي أن أتقدم بشكوى إلى   
 علیك أن تكون قد تقدمت بالشكوى إلى شركة إتصاالتك أوالً.

وإذا لم تكن راضیاً عن النتائج التي توصلت الیھا من خالل شكواك، 
أوقد مضى مدة ستة أسابیع على تقدیم شكواك ولم یتم التوصل إلى حل 

 98 98 98 0508على الرقم المجاني  )TDR(لھا، فقم باإلتصال بـ 
 www.tdr.org.nzأو ابعث بشكواك إلى الموقع اإللكتروني 

من حل ھذه الشكوى مع شركتك المزودة والعمل  )TDR(ستحاول 
 قرار اتخاذ فسیتم معكما الیجاد تسویة. إذا لم یتم التوصل إلى نتیجة،

 .الشركة المعنیة لصالح أو لصالحك أما یكون قد والذي النزاع بشأن
ذا القرار فال یزال بامكانك أخذ شكواك إلى وإذا لم تكن راضیاً عن ھ

 محكمة تسویة النزاعات أو من خالل نظام المحاكم.

أن تقدمھ من ) TDR( ما الذي باستطاعة
 مساعدة؟

) أن تنظر في شكاوى حول منتجات أو خدمات TDRیمكن لـ (
 مقدمة لك من شركة اتصاالتك.

 ویتضمن ذلك:

  المحمولة الُمسبقة الدفعأیة خدمة أو منتج، بضمنھا الھواتف 
 (ما عدا اسعار الشركة) فاتورتك 
 العمالء من سكان المنازل والمصالح الصغیرة 
  شكاوى تم التقدم بھا مسبقاً إلى شركات اإلتصاالت، إال إنھ لم یتم

 البت فیھا
  دوالر أو أقل. 15،000شكاوى تتضمن تعویضات بقدر 

 وال یتضمن ذلك:

 ن شركة اإلتصاالتمعدات وبرمجیات غیر مدعومة م 
 تغطیة الشبكة 
  111مكالمات لرقم الطوارئ 
 في محتویات اعالنات دلیل ھاتف الصفحات الصفراء 
 اسماء النطاقات 
 .قضایا تتعلق بقانون الخصوصیة 

 
 األعضاء المشتركون بالبرنامج
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