مش� ن
اطالعات در مورد برق ,گاز و آب برای ت
یا� که
گ
در ایالت  NSWزند� میکنند.

آیا با ش�کت ی ن
تام� کننده انرژی و یا آب خود مشکل دارید؟

ما میتوانیم کمک کنیم.
اگر مشکل دارید چه باید انجام دهید.

ت
یا ش�کت ی ن
صور� که به تم�جم نیاز دارید به آن ش�کت اطالع دهید .و یا از ییک از افراد
بگ�ید و مشکل خود را مطرح کنید .در
تام� کننده آب ,برق و یا گاز خود تماس ی
خانواده و یا ییک از دوستانتان بخواهید که از طرف شما با آن ش�کت صحبت کند.
ت
ت
صور� که به یک ش�کت زنگ ی ز
دریاف� از طرف
م�نید ,اسم شخیص را که با او صحبت میکنید به همراه زمان و تاریخ مکالمه را یادداشت کنید هر گونه نامه یا مدرک
در
ش
آن �کت را نگهداری کنید.
ش
اگر افرادی که پاسخ تلفن شما را از طرف آن �کت میدهند نمیتوانند به شما کمک کنند ,از آنها بخواهید تا با یک مدیر صحبت کنید.
گ
ت
صور� که مشکل حل نشد به سازمان ت
بگ�ید.
در
دول� رسید� کننده به شکایات انرژی و آب ،که به آن  EWONگفته میشود ،با شماره رایگان  1800 246 545تماس ی

درباره EWON

 EWONدر ایالت  NSWبه افرادی که با ش�کت های ی ن
تام� کننده برق و گاز خود مشکل
چن� میتوانیم در زمینه ض
دارند ,کمک میکند .ما هم ی ن
بع� ازشکایات مربوط به آب کمک
کنیم.
خدمات  EWONرایگان ,منصفانه و مستقل است.

ما در زمینه مشکالت زیر کمک میکنیم:
• قبوض با مبالغ باال
• بدهی و مشکالت در پرداخت
• قطع ت
اش�اک برق,گاز و یا آب
• باز کردن و قطع ت
اش�اک
• قرارداد های برق و گاز
اریا� انرژی
• باز ب
• خدمات نامناسب به ت
مش�ی
• کیفیت ارائه خدمات
ج�ان خسارت
• ادعای ب

گ
 EWONمیتواند هماهن� الزم را انجام دهد تا فردی از تیم تخصیص حل اختالفات
ش�کت ی ن
بگ�د و یا اینکه EWON
تام� کننده انرژی جهت رفع مشکل با شما تماس ی
پیگ�ی کند.
مستقیما شکایت شما را ی

بگ�ید
چگونه با  EWONتماس ی

تلفن رایگان 1800 246 545
دوشنبه تا جمعه از  9صبح تا  5بعد از ظهر

میگ�ید ,به ما اطالع دهید و ما با شما
اگر از موبایل تماس ی
تماس خواهیم گرفت.

www.ewon.com.au
ایمیل omb@ewon.com.au
TTY 133 677
پست رایگان
Reply Paid 86550
Sydney South NSW 1234
www.facebook.com/ewonsw
www.twitter.com/ewonsw

خدمات ترجمه

اگر به تم�جم نیاز دارید با سازمان خدمات ترجمه شفاهی
بگ�ید از سازمان TIS
کت�( )TISبه شماره  131 450تماس ی
و ب
بگ�د.
بخواهید که با  EWONبه شماره  1800 246 545تماس ی
Farsi_Oct_2016

مدیریت ت
اش�اک آب و برق شما

باز کردن و یا قطع ت
اش�اک
به هنگام نقل مکان به خانه جدید ,جهت استفاده از برق باید یک ت
اش�اک
جدید ایجاد کنید ,در یغ� این صورت ممکن است ت
اش�اک برق شما قطع
ت
شود .در صورت ت ن
داش� گاز در خانه جدید بایدیک اش�اک جدید گاز هم
باز کنید .شما میتوانید ش�کت گاز و برق خود را انتخاب و یا تعویض کنید.
به وب سایت  www.energymadeeasy.gov.auمراجعه کنید و ت
به�ین
مورد برای ت
اش�اک(آب و برق و یغ�ه) را برای ن ز
م�ل خود انتخاب کنید .این وب
سایت آنچه در منطقه شما موجود است را ارائه میکند ,هزینه ها را مقایسه
و شماره تماس ش�کتهای برق را فراهم میکند .هم ی ن
چن� میتوانید با ش�کت
بگ�ید .
 Energy Made Easyبه شماره  1300 585 165تماس ی
در صورت نقل مکان از خانه قبیل باید ت
اش�اک خود را در آن خانه قطع کنید
تا تنها برای انچه خود مرصف کرده اید پول پرداخت کنید .میتوانید این کار را
با تلفن انجام دهید.
ت
اش�اکهای آب
آگر به خانه های موسوم به "هوسینک" در  NSWیا یک کاروان پارک و یا یک
خانه اجاره ای که کنتور آب مستقل دارد نقل مکان میکنید ،شاید نیاز باشد
ف
مرص� خود پول پرداخت کنید .از صاحبخانه خود پب�سید که آیا
که برای آب
ف
خ�.
باید برای آب مرص� خود پول پرداخت کنید یا ی
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پرداخت قبوض
ض
بع� از ت
ن
مش� یک� ،قبوض انرژی (برق و گاز) و آب خود را سه ماه یکبار و
ض
بع� ماهیانه دریافت میکنند .در صورت عدم دریافت قبوض خود باید با
بگ�ید.
ش�کت مربوطه تماس ی
اغلب ش�کت ها به شما اجازه میدهند که از طریق باجه های پست ,ن
تلف�
این� تن� و یا از طریق ت
با استفاده از کارت اعتباری ,ت
سن�پ�()Centrepay
ت
ت
این قبوض را پرداخت کنید .در صور� که شما از سن�لینک پول دریافت
ت
دریاف� خود از
می کنید ,میتوانید یک حساب برداشت مستقیم از حقوق
ت
سن�لینک را تنظیم نماییدتا قبوض آب و برق تان را از طریق آن و بوسیله
بیش� با ت
سن�پ� پرداخت کنید .برای اطالعات ت
ت
سن�لینک به شماره 131 202
بگ�ید.
تماس ی
شما باید قبوض خود را بموقع پرداخت کنید .در صورت عدم توان برای
ت
رسیع� با ش�کت مورد نظر تماس گرفته و تقاضای
پرداخت قبوض ،هر چه
مساعدت نمایید.
ن
تخمی�
قبوض
ف
ز
معموال ً شما برای یم�ان برق و گاز مرص� ،صورتحساب دریافت میکنید.
ف
یز
مرص� توسط مامور برریس کنتور که جهت چک کردن کنتور
م�ان برق و گاز
به خانه شما می آید مشخص میشود .آنها باید حداقل یک بار در هر  12ماه
کنتور شما را بخوانند.
در صورتیکه کنتور شما توسط یک مامور خوانده نشود ,ی ز
م�ان استفاده شما بر
اساس متوسط مرصف دوره های قبیل و یا مرصف ت
مش� ی ن
ک� شبیه به شما در
نظر گرفته میشود .اینکه صورتحساب یک دوره بر اساس ی ن
تخم� و یا مرصف
واقعی شما صادر شده است ,روی قبض شما مشخص می شود.
در صورتیکه مرصف شما ی ن
تخم� زده شده باشد ,ممکن است صورتحساب شما
ت
کم� از مرصف واقعی تان صادر شده باشد ,که در این صورت ،مبلغ قبض
ت
صور� که قبض تخمی�ن
بعدی از آنچه انتظار دارید باالتر خواهد بود .و در
ف
ف
ز
بیش از ی ز
مرص� شما برای شما صادر شده باشد ,این یم�ان اضا� در
م�ان
قبض های بعدی محسوب خواهد شد.

نمونه جهت برریس :مستاجری بدون اطالع به ش�کت برق و گاز خود
از ن ز
م�ل اش نقل مکان میکند.

زهرا از آپارتمان اجاره ای خود در ماه آگوست نقل مکان کرد ,اما به ش�کت گاز
نوام� او قبض انرژی به مبلغ  485دالر که
و برق خود اطالع نداد .در ماه ب
نوام� بود را دریافت کرد.
مربوط به محل اقامتش از ماه جون تا ب
ن
ز
زهرا با ش�کت تماس گرفت که بگوید در ماه آگوست از م�ل قبیل اش نقل
مکان کرده و صاحبخانه ی ز
ن� این امر را تایید کرد .با این حال مستاجر جدید
ت
مسئولیت پرداخت قبض را به این بهانه که اجاره پرداخ� او به صاحبخانه
شامل پرداخت قبوض هم میشده است نپذیرفت.
زهرا برای دریافت کمک به  EWONمراجعه کرد .زهرا اعتقاد داشت از آنجا
ت
مسئولی� نسبت به پرداخت آن
که او از آن خانه نقل مکان کرده است ,هیچ
ن
ت
ش
قبض ندارد .ما برای زهرا توضیح دادیم که تا زما� که یک مش�ک به �کت
ین
تام� کننده انرژی خود اطالع ندهد که از محل سکونت قبیل خود نقل مکان
ت
ش
کرده یا آن �کت یک حساب اش�اک جدید برای شخص جدیدی که از آن
خدمات استفاده میکند باز نکند ،ممکن است ت
مش�ی قبیل مسئول پرداخت
کلیه هزینه ها در نظر گرفته شود.
ما به زهرا پیشنهاد کردیم که مداریک جهت اثبات تاریخ نقل مکان وی از
محل سکونت قبیل اش را به ش�کت ی ن
تام� کننده انرژی ارائه دهد ,که او این
ت
کار را کرد .آنها گفتند که زهرا مسئول پرداخت قبض است اما بعنوان مش�ی
مداری ،پیشنهاد کم کردن مبلغ قبض به ی ز
م�ان  219دالر را به او دادند که
وی ی ز
ن� پذیرفت.

عموما به علت اینکه مامور خواندن کنتور به دلیل وجود قفل ,سگ ,مار,
ن
تخمی� صادر
عنکبوت و یا زنبور نتوانسته کنتور شما را بخواند ,قبض
ت
ن
تخمی� ،سعی کنید دس�یس ب�
میشود .جهت اجتناب از دریافت قبض
خطری را برای کنتور خود ایجاد کنید .در یغ� این صورت ممکن است از شما
خواسته شود که زمان مشخیص را برای خوانده شدن کنتور خود مشخص
کنید که در اینصورت باید مبلغی را بابت آن پرداخت کنید.
بازاریا� انرژی (برق و گاز)
ب
ت
ش�کت های انرژی با استفاده از فروشنده های خود برای فروش اش�اک از
طریق تلفن ,در مراکز خرید و یا با حضور در ن ز
اریا�
م�ل شما اقدام به باز ب
وعقد قرارداد می نمایند .در صورت مواجه شدن با این افراد قبل از اطالع
دقیق از ش�ایط و نوع قرارداد ،از امضای هر نوع قراردادی خودداری نمایید.
ت
صور� که از آنچه به شما پیشنهاد میشود ئ ن
مطم� نیستید ,از یک شخص
در
ت
ن
ن
چن� در صورت داش� سوال در زمینه این
قابل اعتماد نظر بخواهید .هم ی
قراردادها میتوانید با  EWONتماس گرفته و از آنها نظر بخواهید.

طرح پرداخت
�ش
طرح پرداخت ،توافقی است برای پرداخت مبلغ ودفعات آن این رو است
که به شما کمک میکند که یک قبض یا بدهی خود را در طول زمان تسویه
کنید .براساس قانون ,ش�کت های انرژی موظف اند برای ن
کسا� که مشکل
مایل دارند طرح پرداخت ارائه نمایند .ض
بع� از ش�کت های آب هم اغلب این
طرح را ارئه میکنند .اگر برای مذاکره با ش�کت انرژی خود نیاز به کمک دارید
بگ�ید.
با  EWONتماس ی

نمونه جهت برریس :تخمینهای باال که منجر به قبوض گران میشوند.

محمد تنها در یک خانه موسوم به "هوسینگ" که تعداد کمی وسایل ق
بر�
گ
ن
تخمی� برق به مبلغ  908دالر را دریافت کرد.
دارد زند� میکند .او یک قبض
محمد زبان انگلییس ضعیفی دارد پس نماینده او ی ن
یاس� با ش�کت تماس
گرفت تا در مورد آن قبض با آنها صحبت کند زیرا مبلغ قبض دو برابر قبض
معمول بود و محمد ت
ن� درخانه نبود .ش�کت ی ن
مد� از آن زمان را ی ز
تام� کننده
ت
یاس� با  EWONبرای ن
برق به برگشت مبلغ رضایت نداد ,پس ی ن
گرف� کمک
ز
تماس گرفت .ی ن
یاس� گفت که محمد بابت این یم�ان بدهی بسیار نگران است.
ت
ما درباره "طرح کمک پرداخت اش�اک انرژی" ( )EAPAبه وی توضیح دادیم و
ین
یاس� درخواست قرارمالقات کرد.
برریس های  EWONنشان داد که ش�کت ی ن
تام� کننده انرژی مبلغ قبض محمد
هم�ن
را ی ن
تخم� زده بوده است زیرا کنتور برق در داخل آپارتمان او بوده و به ی
ن
دلیل مامور خواندن کنتور نتوانسته به آن ت
دس�یس پیدا کند .ی ز
تخمی� بر
م�ان
اساس مرصف او در همان دوره ن
زما� در سال قبل بوده ویل از آنجا که محمد
امسال ت
بیش� این زمان را در ن ز
م�ل نبوده این امر باعث بروز اشتباه در محاسبه
قبض شده است.
ف
ز
ش�کت ی ن
تام� کننده برق پس از کسب اطالع از یم�ان مرص� صحیح  ,یک
قبض مجدد برای محمد صادر کرد .این امر قبض او را به مبلغ  506دالر
کاهش داد .در این مدت محمد کوپن  EAPAرا هم دریافت کرد .در کنار
کاهش مبلغ قبض ,دریافت کوپن کمک ن
رسا� EAPAبه ن
مع� آن بودکه او حاال
قادر به پرداخت قبض خود می باشد.

 EAPAو PAS
ت
کوپن های کمک هزینه اش�اک انرژی ( )EAPAمیتواند به شما برای پرداخت
قبض برق و گاز کمک کند .ض
بع� از ش�کت های آب هم کوپن کمک هزینه
( )PASرا برای پرداخت قبض آب می پذیرند.
شما می توانید به سازمان های رفاهی اجتماعی مثل  St Vincent de Paulو یا
مراکز امور مهاجرین ( )Migrant Centersجهت تقاضا برای  EAPAو یا PAS
ت
صور� که نمیدانید کدام سازمان ها این کوپن ها را دارند با
مراجعه کنید .در
ت
ن
ش
بگ�ید .جهت برریس �ایط شما برای گرف� این کوپن ها مراکز
 EWONتماس ی
ت
اجتماعی به شما وقت مالقات خواهند داد .فقط شخص صاحب اش�اک با
ارائه ض
قبو� که بیانگر ی ز
م�ان بدهی باشند میتواند تقاضای کوپن دهد.
طرحهای ش�ایط سخت مایل
ش�کتهای ی ن
تام� انرژی ملزم هستند از طریق طرحهای مربوط به ش�ایط سخت
ک� واجد ش�ایط کمک کنند .این طرحها به ت
مایل ،به ت
مش� ی ن
مش�یان کمک می
ت
کند تا در ش�ایط سخت مایل اش�اک خود را حفظ کرده و قبوض خود را
پرداخت نمایند .ض
تام� کننده آب هم ی ن
بع� از ش�کتهای ی ن
چن� طرحی دارند.
بگ�ید.
جهت اطالع از واجد ش�ایط بودن خود,با ش�کت مربوطه تماس ی

اگر برای پرداخت قبوض خود دچار مشکل هستید ,در ارسع
وقت با ش�کت ی ن
تام� کننده انرژی خود جهت دریافت کمک و
جلوگ�ی از قطع ت
بگ�ید.
اش�اک ,تماس ی
ی
مشاوره مایل
مشاوره مایل یک نوع رسویس رایگان میباشد که توسط بسیاری از سازمان های
تعی� ی ز
اجتماعی ارائه میشود .یک مشاور مایل میتواند به شما جهت ی ن
م�ان
بازپرداخت قبوض تان کمک نماید .با ت ن
داش� این اطالعات میتوانید در زمان
مناس� دست یابید .برا ی پیدا کردن
مذاکره با ش�کت خود به طرح بازپرداخت ب
یک مشاور مایل به سازمان مشاورین مایل در  NSWبا شماره 1300 914 408
بگ�ید و یا به وب سایت آنها مراجعه کنید.www.fcan.com.au
تماس ی
پسگ�ی بدهی
قبوض پرداخت نشده و باز ی
ت
ت
ن
ن
اگر به خاطر پرداخت نکردن قبض و یا داش� بدهی مامور پس گرف� بدهی
یا  mercantile agentبه رساغ شما آمد با ( )Credit & Debit Hotlineیا
بگ�ید.
 EWONبا شماره  1800 808 488تماس ی
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ت
روشها� برای
صور� که برای پرداخت قبوض خود دچار مشکل هستید
در
ی
کمک موجود است .اگر نمیتوانیدقبوض خود را در زمان مقرر پرداخت کنید
با ش� تک� که ت
اش�اک دارید تماس گرفته و تقاضای کمک کنید این کار باعث
ت
ت
میشود بدهی شما بیش� نشده و اش�اک شما قطع نگردد .میتوانید از طریق
یک دوست و یا مدد کار اجتماعی بخواهید که از طرف شما با آن ش�کت
صحبت کند .انواع کمکهای موجودبه ت
مش� ی ن
ک� در این زمینه عبارتند از
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کمک برای پرداخت قبوض

تخفیف
ش
ها� را برای افراد واجد �ایط جهت پرداخت
دولت  NSWو فدرال تخفیف ی
بگ� دولت هستید شاید واجد
قبوضشان در نظر می یگ�ند .اگر مستمری ی
ش�ایط این نوع تخفیف ها باشید .این را به ش�کت خود اعالم کنید .برای
گ
کسب اطالعات ت
بیش� درمورد این تخفیف ها و یا چگون� درخواست برای آنها
ت
ن
تام� کننده انرژی خود یا سن�لینک سئوال کنید و یا به
میتوانید از ش�کت ی
وب سایت زیر مراجعه کنیدwww.energy.nsw.gov.au

قطع ت
اش�اک

در صورتیکه ت
اش�اک شما قطع شد باید چه کنید
در صورتیکه ت
اش�اک شما قطع شد باید با ش�کت ی ن
بگ�ید
تام� کننده خود تماس ی
اش�اک شما دوباره وصل شود .ض
بع� اوقات قطع ت
تا ت
اش�اک ممکن است
اشتباهاٌ صورت گرفته باشد ,اما در صورتیکه این امر به خاطر عدم پرداخت
قبض باشد ممکن است برای وصل مجدد آن نیاز باشد که قبال ً با ش�کت خود
جهت پرداخت بدهی به توافق رسیده باشید .در این صورت ممکن است نیاز
باشد که شما هزینه وصل مجدد ت
اش�اک را هم پب�دازید .اگر برای رسیدن به
یک توافق دچار مشکل هستید میتوانید جهت دریافت کمک با  EWONتماس
بگ�ید.
ی
اگر با قطع ت
اش�اک مواجه شوید چه میتوانید انجام دهید.
اگر قرار است ت
بگ�ید
اش�اک شما قطع شود ,در ارسع وقت با ش�کت خود تماس ی
و ش�ایط خود را برای آنها بیان کنید .اگر که این قطع شدن به خاطر پرداخت
پیشگ�ی از قطع ت
اش�اک و پرداخت هزینه
نکردن قبوض باشد ,بالفاصله جهت
ی
های ف
اضا� جهت وصل مجدد آن ،تقاضای کمک کنید .در صورتیکه شما قرار
مالقات با یک مشاور مایل و یا یک سازمان اجتماعی جهت ت ن
گرف� کوپن های
چن� قرار مالقا�ت
 EAPAرا داشته باشید ,ت
اش�اک شما نباید قطع شود ,پس اگر ی ن
دارید آنرا به ش�کت خود اطالع دهید.
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ت
صور� که مشکل دارید.
در

ابتدا با ش�کت ی ن
بگ�ید و
تام� کننده برق,گاز یا آب خود تماس ی
مشکل خود را مطرح کنید.
در صورتیکه بخش روابط عمومی پاسخگوی شما نبود بخواهید
تا ارتباط شما را با مدیر برقرار کنند.
اگر مشکل حل نشد توسط تلفن رایگان  1800 246 545با
بگ�ید.
 EWONتماس ی

بگ�ید.
با  EWONتماس ی

تلفن رایگان 1800 246 545

اگر شما از موبایل زنگ ی ز
م�نید به ما اطالع
میگ�یم.
دهید ,ما خودمان با شما تماس ی

www.ewon.com.au
ایمیل omb@ewon.com.au
www.facebook.com/ewonsw
www.twitter.com/ewonsw

نمونه جهت برریس :ت
بگ� در
اش�اک برق و گاز یک مستمری ی
ش�ف قطع شدن است.

ن
زما� که یک ماموربرای قطع ت
اش�اک برق خانه فاطمه به علت بدهی به
آنجا مراجعه کرد ,فاطمه به وی توضیح داد که دستگاه ی ژ
اکس�ن ساز که
ق
میشودبر� است و به ی ن
هم� دلیل مامور
برای بیماری ریوی او استفاده
ت
بدون انجام وظیفه خود و قطع اش�اک آنجا را ترک کرد .پرداخت بدهی
تاخ� افتاده بودو او میخواست از قطع ت
ت
اش�اک
اش�اک گاز و برق او به ی
جلوگ�ی کند بنابراین وی با  EWONتماس گرفت.
خود
ی
گ
فاطمه از مستمری معلولیت استفاده میکند و همرس او به تاز� مجددا
استخدام شده است .او توضیح داد که قادر نیست  600دالر بدهی
ت
اش�اک خود را یکجا پرداخت کند اما میتواند  200دالر پرداخت کرده و در
پ� آن هر  2هفته یکبار  100دالر از بدهی خود را پب�دازد.
ت
وق� ما با ش�کتهای ی ن
تام� کننده انرژی صحبت کردیم آنها به ما گفتند که
اش�اک برق و  305دالر بابت ت
فاطمه  1200دالر بابت ت
اش�اک گاز بدهکار
ت
بازپرداخ�
است .آنها موافقت کردند که حساب را متوقف کرده و طرح
که فاطمه قابل انجام میدانست را پذیرفتند .آنها تایید کردند که فاطمه
پای� استفاده میکند و برای ی ن
ازتخفیف مخصوص ق�ش با درآمد ی ن
هم� فرم
ف
مرص� وسایل ن
درما� را هم برای او ارسال
تقاضای تخفیف برای انرژی
کردنند که به خاطر ش�ایطش ممکن بود شامل حال او شود.
ما به فاطمه توصیه کردیم که او جهت کاهش بدهی های خود میتواند از
گ
یک سازمان اجتماعی تقاضای کوپن های  EAPAرا بکند و آدرس نمایند�
های  EAPAنزدیک محل سکونت او را ی ز
ن� به وی دادیم .فاطمه گفت که
فرم تخفیف ن
می�د تا آنرا تکمیل کند.
درما� را نزد پزشک خود ب
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