NSW 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ, ਗੈ ਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਗੈ ਸ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੋ ਂ ਕੋ ਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ ?

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈ ਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੱ ਸੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ । ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਮਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਪਨੀ 'ਚ ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇ ਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖੋ। ਕੰ ਪਨੀ ਤੋ ਂ ਮਿਲੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਪੱ ਤਰ ਜਾਂ
ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।
ਜੇ ਕਰ ਕਾਲ ਸੈ ਂਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛੋ।
ਜੇ ਕਰ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫ਼੍ ਰੀਕਾਲ 1800 246 545 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ
ਵਾਟਰ ਓਮਬਡਸਮੈ ਨ NSW (EWON) ਨੂੰ ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ ।
EWON ਬਾਰੇ
EWON ਨਯੂ ਸਾਉਥ ਵੇ ਲਸ 'ਚ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ

ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਸਪਲਾਇਅਰਸ ਤੋ ਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਝੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਝ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
EWON ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੁਤੰ ਤਰ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਂ:
• ਵਾਧੂ ਬਿਲ
• ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
• ਬਿਜਲੀ, ਗੈ ਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟਿਆ ਜਾਣਾ
• ਖਾਤੇ ਖੋ ਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
• ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈ ਸ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
• ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੇ ਟਿੰ ਗ
• ਖ਼ਰਾਬ ਗਾਹਕ ਸੇ ਵਾ
• ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ
• ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ
EWON ਸਪਲਾਇਅਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱਗ ਤਕਰਾਰ ਫੈ ਸਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

EWON ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਫ਼੍ ਰੀਕਾਲ 1800 246 545
ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫ਼ੋ ਨ ਤੋ ਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੋ ਹੋ , ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
www.ewon.com.au
Email omb@ewon.com.au

ਟੈ ਲੀ ਟਾਇਪਰਾਇਟਰ 133 677
Free post Reply Paid 86550
Sydney South NSW 1234
www.facebook.com/ewonsw
www.twitter.com/ewonsw

ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵਾ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ 131 450 'ਤੇ ਤਰਜਮਾ
ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵਾ (TIS) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ । TIS ਨੂੰ
1800 246 545 'ਤੇ EWON ਨੂੰ ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ ।
Punjabi_Oct_2016

ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ
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ਖਾਤੇ ਖੋ ਲ੍ਹ ਣਾ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇ ਂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱ ਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ
ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਾਤਾ ਖੋ ਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕ ਗੈ ਸ ਸੇ ਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਗੈ ਸ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋ ਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇ ਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਕੰ ਪਨੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੌ ਦਾ ਲੱ ਭਣ ਲਈ
www.energymadeeasy.gov.au ਵੇ ਖੋ। ਇਹ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਖੇ ਤਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ
ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ 1300 585 165 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮੇ ਡ ਈਜ਼ੀ ਸੇ ਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਈ ਘਰ ਛੱ ਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਖਾਤਾ ਬੰ ਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈ ਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋ ਨ
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਪਾਣੀ ਸਬੰ ਧੀ ਖਾਤੇ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ. ਖਾਤੇ , ਕੈ ਰਵੈ ਨ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਬਿਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ
ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਰਾਹੀਂ
ਫ਼ੋ ਨ 'ਤੇ , ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ Centrepay ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ Centrelink ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਾਂ Centrepay ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਧਾ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚੋ ਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਜਾਂ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਲਈ ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ 131 202 'ਤੇ Centrelink ਨੂੰ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ
ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਤਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹੀਂ ਛੇ ਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇ ਲਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਛੇ ਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।
ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਿਲ
ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਲਈ ਬਿਲ ਭੇ ਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਰ ਵੇ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਸਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹ ਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਬਿਲਿੰ ਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋ ਈ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰ ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ
ਪਿੱ ਛਲੀ ਵਰਤੋ ਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਔਸਤ ਵਰਤੋ ਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ , ਬਿਲ ਦਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲ 'ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਲਕ
ਅਸਲੀ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ ਬਿਲ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਅਸਲੀ ਬਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਵੇ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬਿਲ 'ਚ ਉਸ

ਕੇ ਸ ਅਧਿਐਨ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਬਿਨਾਂ
ਮਕਾਨ ਛੱ ਡ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਗਸਤ 'ਚ ਨਯਾਨਾ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ,
ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਿਆ। ਨਵੰ ਬਰ 'ਚ ਉਸਨੂੰ
ਜੂਨ ਤੋ ਂ ਨਵੰ ਬਰ ਤਕ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈ ਂਟ 'ਚ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ $485 ਦਾ ਊਰਜਾ ਬਿਲ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਇਆ।
ਨਯਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ
ਮਕਾਨ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱ ਛਲੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇ ਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬਿਲ ਦੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਉਹ ਸਿੱ ਧਾ ਮਾਲਕ
ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, 'ਚ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਯਾਨਾ ਮਦਦ ਲਈ EWON ਕੋ ਲ ਪਹੁ ੰ ਚੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋ ਚਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਛੱ ਡਣ
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱ ਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਨਯਾਨਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਓਦੋ ਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਲਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ
ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਸਪਲਾਇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ
ਹੁ ਣ ਗਾਹਕ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਗਾਹਕ ਉਸ ਪਤੇ ਲਈ ਖਾਤਾ
ਨਹੀਂ ਖੋ ਲ੍ਹਦਾ।
ਅਸੀਂ ਨਯਾਨਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਕਾਨ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱ ਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾਏ। ਉਹ ਇਸ
'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਕਿ ਨਯਾਨਾ ਬਿਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਚੰ ਗੇ
ਕਦਮ ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ $219 ਤਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ
ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
'ਚ ਫੇ ਰ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਅਕਸਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਓਦੋ ਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਸ ਕਿਸੇ ਤਾਲਾਬੰ ਦ ਗੇ ਟ,
ਕੁੱਤ�ੇ , ਸੱ ਪਾਂ, ਮੱ ਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਭੂੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸਕਦੇ । ਅਨੁਮਾਨਤ
ਬਿਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਤਕ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਪਹੁ ੰ ਚ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ
ਰੀਡ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੇ ਟਿੰ ਗ
ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਾਪਿੰ ਗ ਸੈ ਂਟਰਸ 'ਚ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਵੇ ਚਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵਿਕ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਲੈ ਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ
ਕੋ ਈ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੇ ਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ

ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਂ ਦੇ ਓਦੋ ਂ ਤਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼
ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋ ਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੇ ਖਣ ਲਈ
ਕਹੋ । ਜੇ ਕਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ EWON ਨਾਲ ਵੀ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਮਦਦ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇ ਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ
ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ
ਹੋ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱ ਧਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ
ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱ ਖੇ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਰਿਟੇ ਲਰ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮਾਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਇਕਰਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਗੇ ਅਤੇ

ਬਲਕਾਰ ਥੋ ੜਹੇ੍ ਜਿਹੇ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਸ਼ਲ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਇਕੱ ਲਾ
ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ $908 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਿਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਇਆ। ਬਲਕਾਰ ਨੂੰ
ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਨੇ , ਬਿਲ
'ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੇ ਲਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਿਲ
ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਰਕਮ ਤੋ ਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰ ਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਕੁਝ
ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋ ਇਆ ਸੀ। ਰਿਟੇ ਲਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਇਸਲਈ ਅਜੀਤ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ EWON ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਇੰ ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਰਕੇ ਬਲਕਾਰ ਬਹੁ ਤ
ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਖਾਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ (EAPA) ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਅਤੇ
ਅਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈ ਅ ਕਰੇ ਗਾ।
EWON ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਤੋ ਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ ਕਿ ਰਿਟੇ ਲਰ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਮੀਟਰ ਉਸਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੱ ਗਾ ਹੋ ਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨ ਲਈ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ
ਪਿੱ ਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ ਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕ�ਿ
ਉਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋ ਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਵਾਧੂ
ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਰਿਟੇ ਲਰ ਨੇ ਵਿਤਰਕ ਤੋ ਂ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋ ਂ ਦਾ ਡੇ ਟਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ ਮੁੜ ਬਿਲ ਭੇ ਜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਘੱ ਟ ਕੇ $506 ਰਹਿ
ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌ ਰਾਨ, ਬਲਕਾਰ ਨੇ EAPA ਵਾਉਚਰਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ । ਬਿਲ 'ਚ
ਕਟੌ ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, EAPA ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਛੋ ਟਾਂ
NSW ਅਤੇ

ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਛੋ ਟਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋ ਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋ ਟ ਲਈ ਯੋ ਗ
ਹੋ ਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ । ਇਨ੍ ਹਾਂ ਛੋ ਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕੰ ਪਨੀ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛੋ,
Centrelink ਤੋ ਂ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ www.energy.nsw.gov.auਵੇ ਖੋ।
EAPA ਅਤੇ PAS

ਊਰਜਾ ਖਾਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ (EAPA) ਵਾਉਚਰਸ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਦੇ ਬਿਲਾਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪਲਾਇਅਰਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (PAS)
ਵਾਉਚਰਸ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
EAPA ਜਾਂ PAS ਵਾਉਚਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਂਟ ਵਿਨਸੈ ਂਟ ਡਿ ਪੌ ਲ
ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਲਾਈ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਕੋ ਲ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕੇ ਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋ ਲ ਵਾਉਚਰਸ ਹਨ ਤਾਂ EWON ਨੂੰ
ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ । ਸਮੁਦਾਇਕ ਏਜੰ ਸੀ ਇਹ ਵੇ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਯੋ ਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਵਾਉਚਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਕਿ ਕਿੰ ਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਟੇ ਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋ ਗ ਗਾਹਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਫੱ ਸੇ ਗਾਹਕਾਂ
ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ 'ਚ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਕੁਝ ਰਿਟੇ ਲਰਸ ਕੋ ਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੇ ਖਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ
ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਛੇ ਤੀ ਤੋ ਂ ਛੇ ਤੀ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਅਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ�ੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਚੋ ।
ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ
ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਕਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ
ਸੇ ਵਾ ਹੈ । ਇਕ ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੀ ਰਕਮ ਪੁਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟੇ ਲਰ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੌ ਦੇਬਾਜ਼ੀ
ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੋ ਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ,
1300 914 408 'ਤੇ ਫਾਇਨੈ ਂਸ਼�ਿਅਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਐਸੋ ਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ NSW ਨੂੰ
ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.fcan.com.auਵੇ ਖੋ।
ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇ ਟ ਕਲੈ ਕਟਰ (ਜਿਸਨੂੰ
'ਮਰਕੈ ਂ ਟਾਇਲ ਏਜੰ ਟ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਸਲਾਹ ਲਈ 1800 808 488 'ਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਐਂਡ ਡੇ ਟ ਹੌ ਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
EWON ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
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ਕੇ ਸ ਅਧਿਐਨ: ਵਾਧੂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲ

ਕਦੋ ਂ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਟੇ ਲਰਸ ਲਈ ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਟੇ ਲਰਸ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਕੀਮਾਂ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਅਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ
ਸੌ ਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ EWON ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟਣਾ
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ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸਪਲਾਇਅਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ । ਕਦੇ -ਕਦਾਈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਹਨ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮੁੜ-ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ
ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ 'ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ EWON ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਤੀ
ਤੋ ਂ ਛੇ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ । ਜੇ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਹੋ ਣ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ�ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਫ਼ੌ ਰਨ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਪਲਾਈ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਤੋ ਂ ਬੱ ਚ ਸਕੋ । ਜੇ ਕਰ
ਕਿਸੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ EAPA ਵਾਉਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈ ਅ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਹੋ ਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ
ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ
1

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈ ਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੱ ਸੋ ।

2

ਜੇ ਕਰ ਕਾਲ ਸੈ ਂਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ।

3

ਜੇ ਕਰ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫ਼੍ ਰੀਕਾਲ 1800 246 545
'ਤੇ EWON ਨੂੰ ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ ।
EWON ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਫ਼੍ ਰੀਕਾਲ 1800 246 545

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫ਼ੋ ਨ ਤੋ ਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
www.ewon.com.au

ਈਮੇ ਲ omb@ewon.com.au
www.facebook.com/ewonsw
www.twitter.com/ewonsw

ਕੇ ਸ ਅਧਿਐਨ: ਪੈ ਨਸ਼ਨਭੋ ਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਦੇ
ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟ�ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋ ਂ ਇਕ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੇ ਵੀਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਕੱ ਟਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੇ ਫੜਿਆਂ ਦੀ
ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇ ਠ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਹ ਨੈ ਬੁਲਾਇਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਹਰੇ
ਈੰ ਧਣ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਦੇ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ
ਕੱ ਟ�ੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਲਈ EWON ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਰੇ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈ ਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਫੇ ਰ
ਨੌ ਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ $600 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਸੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌ ਰੀ ਤੌ ਰ
'ਤੇ $200 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇ ਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਪੰ ਦ੍ਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ $100 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਸੀ।
ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਟੇ ਲਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ
ਖਾਤੇ 'ਚ $1200 ਅਤੇ ਗੈ ਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ $305 ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਤੇ ਆਂ 'ਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਰੋ ਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਰਵੀਨਾ
ਨੂੰ ਸੌ ਖੀ ਲੱ ਗਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ
ਘਰੇ ਲੂ ਛੋ ਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸੀ ਊਰਜਾ ਛੋ ਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ
ਦੇ ਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਯੋ ਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਰੇ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ EAPA ਵਾਉਚਰਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖੇ ਤਰ 'ਚ ਉਸਨੂੰ EAPA ਏਜੰ ਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱ ਤਾ।
ਰੇ ਵੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿਕਿਤਸੀ ਛੋ ਟ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਗੀ।

