این ایس ڈبلیو یم� ر� ن� واےل بجیل ،گیس اور ن
پا�
ہ
ےک گاہکوں ےک یل� معلومات

پا� ےکفراہم کنندہ ےک ساتھ ئ
کیا آپ کو ا� ن� انرجی یا ن
کو� مسئلہ ہ�ے؟
پ

تو ہم آپ یک مدد کر ت
سک� یہ�۔
کو� مسئلہ درپیش ہو ن� یک صورت م� کیا کیا ئ
ئ
جا�
ی

اپ� بجیل ،گیس یا ن
سمجھائ�۔ اگر آپ کو ترجمان یک ض�ورت �ے تو ن
پا� یک ن
سب ےس پہےل ن
بتائ�۔ یا آپ پا� ن� کیس
انہ� اپنا مسئلہ
کمپ� کو ی
ی
کمپ� ےس رابطہ کریں اور ی
ہ
ن
کمپ� ےس بات کر � کو کہہ ت
دوست یا رشتہ دار ےس آپ یک طرف ےس ن
سک� یہ�۔
رکھ�۔ ن
ن
کمپ� یک طرف ےس موصول ہو ن� واےل خطوط یا
کمپ� کو فون کر ت�وقت آپ جس شخص ےس بات کریں اس ےک نام ےک ساتھ ساتھ تاریخ اور وقت کا ریکارڈ بھی ی
رکھ�۔
دستاویزات کو سنبھال کر ی
اگر کال ٹ
نہ� کر سکتا تو کیس مینیجر ےس بات کر ن� یک درخواست کریں۔
سن� کا عملہ آپ یک مدد ی
توانا� و ن
اومبڈزم� (محتسب بر ئا� ئ
ین
پا�) این ایس ڈبلیو ( )EWONکو فری کال  1800 246 545پر فون کریں۔
نہ� ہوتا تو انرجی اینڈ واٹر
اگر مسئلہ حل ی

 EWONےک متعلق

جنہ� پا� ن� بجیل یا گیس ےک فراہم
 EWONنیو ساؤتھ ویلز یم� ان لوگوں یک مدد کرتا ہ�ے ی
کنندہ ےک ساتھ مسائل پیش آ ر�ے ہوں۔ ہم ن
پا� ےک متعلق بعض شکایات یم� بھی آپ یک
ہ
مدد کر ت
سک� یہ�۔
 EWONیک طرف ےس فراہم کردہ خدمت مفت ،منصفانہ اور یغ� جانبدارانہ ت
ہو� ہ�ے۔

ہم مختلف مسائل ےک سلسےل یم� آپ یک مدد کر ت
سک� یہ� جیسا کہ:
• زیادہ بل
گ
• قرضہ اور ادائی� یک مشکالت
• بجیل گیس یا ن
پا� کا منقطع ہو جانا
• اکاؤنٹ کھولنا یا بند کرنا
• بجیل یا گیس ےک معاہدے
• انرجی یک مارکیٹنگ
• غریب گاہکوں ےک یل� رسوس
• فراہمی کا معیار
• ن
ہرجا� ےک دعوے

 EWONواےل فراہم کنندہ یک طرف ےس تنازع ےک حل ےک ماہرین یک ٹیم یم� ےس کیس ےک آپ
سک� یہ� یا ہم خود آپ یک شکایت یک تفتیش کر ت
ےس رابطہ کر ن� کا انتظام کر ت
سک� یہ�۔

 EWONےس رابطہ ک�ےس کیا ئ
جا�
ی

 1800 246 545پرفری کال کریں
یپ� تا جمعہ  9ب� ج� صبح تا  5ب� ج� شام

بتائ�
ہم� ی
اگر آپ کیس موبائل فون ےس کال کر ہر�ے یہ� تو ی
گ
ہم آپ کو واپس کال کریں �۔

www.ewon.com.au
ای میل omb@ewon.com.au
ٹ� ٹ� ئ
وا� 133 677
بھیج� Reply Paid 86550
مفت خط
ی
Sydney South NSW 1234
www.facebook.com/ewonsw
www.twitter.com/ewonsw

ن
ترجما� یک رسوس

اگر آپ کو ترجمان یک ض�ورت �ے تو ٹرانسلیشن اینڈ ٹ
ان�پریٹنگ
ہ
ن
ترجما�) رسوس ٹ(� ئآ� ایس) ےس  131 450پر رابطہ
(ترجمہ اور
کریں۔ ٹ� ئآ� ایس والوں ےس  1800 246 545پر  EWONےس
کہ�۔
رابطہ کر ن� کو ی
Urdu_Oct_2016

ا� ن� انرجی اور ن
پا� ےک اکاؤنٹس کا حساب کتاب رکھنا
پ

اکاؤنٹ کھولنا اور بند کرنا
جب آپ کیس ئن� گھر یم� منتقل ہوں تو آپ ےک یل� بچیل کا اکاؤنٹ کھولنا بہت
ض�وری �ے ورنہ آپ یک فراہمی منقطع یک جا ت
سک� ہ�ے۔ اگر آپ ےک گھر یم� گیس
ہ
چا� ت� یہ� تو آپ کو گیس کا
یک سہولت موجود ہ�ے اور آپ اس گکو استعمال کرنا ہ
اپ� بجیل اور گیس یک ن
کھول� یک بھی ض�ورت ہو �۔ آپ ن
اکاؤنٹ ن
کمپ� کا انتخاب
سک� یہ�۔ ا� ن� گھر ےک ل� ت
سک� یہ� اور اےس تبدیل کر ت
کر ت
بہ�ین نرخ تالش کر ن�
ی
پ
جائ�۔ اس ویب سائٹ پر آپ کو
ےک یل�  www.energymadeeasy.gov.auپر ی
آپ ےک ق
انہ� فراہم
عال� یم� دستیاب
پیشکش� ،ان ےک نرخوں کا موازنہ ،اور ی
ی
گ
مل� �۔ آپ
کر ن� وایل انرجی کمپنیوں ےس ر با�ےط یک معلومات ےک لنکس ی
 1300 585 165پر انرجی میڈ ایزی کو کال بھی کر ت
سک� یہ�۔
جائ� تو آپ کو پا� ن� اکاؤنٹس کو بند بھی کرنا
جب آپ کیس جگہ کو چھوڑ کر ی
گ
جت� آپ �ن
ات� ہی بجیل گیس یا ن
ادائی� کرنا پڑے ن
ہو گا تاکہ آپ کو ن
پا� ےک یل�
استعمال یک �ے۔ آپ یہ کام فون پر کر ت
سک� یہ�۔
ہ
ن
پا� ےک اکاؤنٹس
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اگر آپ کیس اییس ہاؤسنگ این ایس ڈبلیو یک رہائش گاہ ،کیس کاروان پارک
یا کر ئا� ےک کیس نجی مکان یم� منتقل ہو ت� یہ� جس کا ن
پا� کا اپنا ٹ
می� ہو تو
گ
ہو سکتا �ے آپ کو ن
پا� ےک استعمال یک ادائی� کرنا پڑے۔ پا� ن� مالک مکان ےس
ہ
گ
گ
پوچھ� کہ کیا آپ کو ن
پا� ےک یل� ادائی� کرنا پڑے �۔
ی
گ
پا� ن� بلوں یک ادائی� کرنا
بعض گاہکوں کو انرجی اور ن
پا� ےک بل ہر ی ن
ت� ماہ بعد موصول ہو ت� یہ� اور
ت
نہ� ہوا تو کمپ�ن
بعض کو بل ماہانہ وصول ہو � یہ�۔ اگر آپ کو بل موصول ی

ےس رابطہ کریں۔
ث
اک� کمپنیوں ےک بل آپ پوسٹ آفس یم� ،فون پر ،کریڈٹ کارڈ ےک ذ یر�ےع ،آن
سن� لنک ےس ��ےس ت
سک� یہ�۔ اگر آپ کو ٹ
سن� � ےک ذر�ےع ادا کر ت
الئن یا ٹ
مل�
پی
ی
پ
یہ� تو آپ ٹ
سن� پ� کا استعمال کر ےک پا� ن� پیسوں یم� ےس ایک مقررہ رقم براہ
گ
ن
ن
ت
راست انرجی اور پا� ےک بلوں یک ادائی� کر � کا انتخاب کر سک� یہ�۔ مزید
معلومات ےک ل�  131 202پر ٹ
سن� لنک کو فون کریں
ی
ئ
ت
نہ� کر سک� تو
وقت پر بل ادا کرنا آپ یک ذمہ داری ہ�ے۔ اگر آپ کو� بل ادا ی
جتنا جلد ممکن ہو پا� ن� فروخت کنندہ ےس بات کر ےک جلد مدد حاصل کریں۔

ن
تخمی� بل
ات� ہی انرجی کا بل بھیجا جاتا �ے ن
عموماً آپ کو ن
جت� آپ ن� استعمال یک ہو۔
ہ
ٹ
ٹ
اس کا حساب ایک می� ریڈر کرتا ہ�ے جو آپ ےک گھر آ کر آپ کا می� پڑھتا ہ�ے۔ ان
ٹ ض
کو  12ن
چاہ� ئ�۔
مہ�� یم� کم از کم ایک مرتبہ آپ کا می� �ور پڑھنا ی
ی
ئ
ٹ
نہ� تو بل یک رقم کا ایک
اگر بلنگ ےک عرصہ ےک یل� کو� می� ریڈنگ موجود ی
تخمینہ لگایا جا سکتا ہ�ے جس یک بنیاد آپ ےک انرجی ےک اوسط گزشتہ استعمال پر
گ
ج�ےس کیس گاہک ےک اوسط استعمال پر ہو �۔ بل ےک اوپر یہ لکھا ہو
یا آپ ہی ی
گا کہ یہ واجبات حقیقی استعمال ےک یل� یہ� یا اندازے یک بنیاد پر یہ�۔
ن
تخمی� بل بھیجا جا رہا ہ�ے تو ہو سکتا ہ�ے آپ ےک واجبات آپ ےک
اگر آپ کو
کہ� کم ہوں اور آپ کا اگال بل ،جو حقیقی استعمال
حقیقی استعمال ےس ی
یک� ئل� ہو ،آپ یک توقع ےس زیادہ ہو۔ اگر آپ ےس زیادہ واجبات وصول کر یل� ئگ�
ئ گ
یہ� تو آپ ےک اگےل بل یم� ن
جا� �۔
ات� ہی کمی کر دی
تخمینہ عام طور پر اس وقت لگایا جاتا ہ�ے جب مقفل گیٹ ،کتوں ،سانپوں،
می� تک ئ
ن
می� ریڈر یک ٹ
مکڑیوں یا بھڑوں یک وجہ ےس ٹ
تخمی�
رسا� نہ ہو سےک۔

کیس سٹڈی :کرایہ دار بجیل اور گیس ن
بغ� اطالع ید�
کمپ� کو ی
جگہ چھوڑ جاتا ہ�ے

باقیہ ن� اگست یم� اپنا کر ئا� کا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا تھا لیکن اس ن� ن
اپ� گیس اور
بجیل یک ن
نوم� یم� اےس اس اپارٹمنٹ پر جون
نہ� بتایا۔ ب
کمپ� کو اس ےک متعلق ی
نوم� تک استعمال ےک سلسےل یم�  480ڈالر کا انرجی کا بل موصول ہوا۔
ےس ےل کر ب
ن
باقیہ ن� ن
کمپ� ےس رابطہ کر ےک ان کو بتایا کہ اس � اگست یم� اپارٹمنٹ چھوڑ
کمپ� ےک ن
دیا تھا اور اس ےک پچھےل مالک مکان ن� بھی ن
سام� اس ی ز
چ� یک تصدیق
یک۔ تاہم ئن� کرایہ داروں ن� اس بنیاد پر بلوں یک ذمہ داری ےس انکار کر دیا کہ جو

کرایہ وہ براہ راست مالک مکان کو دے ہر�ے تےھ اس یم� بل بھی شامل تےھ۔
باقیہ ن� مدد ےک یل�  EWONےس رجوع کیا۔ اس ےک خیال یم� اس ےک اپارٹمنٹ
نہ� تھی۔ ہم ن� باقیہ
چھوڑ ن� ےک بعد ےس وہ کیس قسم ےک بل ےک یل� ذمہ دار ی
کو سمجھایا کہ جب تک فراہم کنندہ کو یہ بتا نہ دیا ئ
جا� کہ گاہک اب اس پ� ت� پر
نہ� رہتا یا ئ
کو� اور گاہک اس پ� ت� ےس اکاؤنٹ نہ کھول ےل تب تک اس گاہک کو
ی
تمام واجبات کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہ�ے۔
ن
ئ
ن
ہم ن� تجویز پیش یک کہ باقیہ انرجی ن
کمپ� کو پا�� جگہ چھوڑ � کا کو� دستاویزی
ئ
دکھا� اور اس ن� ایسا ہی کیا۔ وہ ن
اپ� اس بات پر قائم ہر�ے کہ باقیہ اس
ثبوت
ن
خ�سگایل ےک اظہار ےک یل� اس بل
بل ےک یل� ذمہ دار تھی لیکن انہوں � گاہک ےس ی
یم�  219ڈالر یک کمی کر ن� یک پیشکش یک جس کو اس ن� قبول کر لیا۔

می� تک محفوظ ئ
بل ےس ب� ن� ےک ل� ا� ن� ٹ
نہ�
رسا� فراہم کریں۔ اگر آپ ایسا ی
ی پ
چ
ن
ن
ٹ
کر ت� تو ممکن ہ�ے خصویص طور پر می� پڑھ� ےک یل� آپ ےس وقت مقرر کر � کو
جا� اور آپ ےس اس یک فیس وصول یک ئ
کہا ئ
جا�۔
انرجی یک مارکیٹنگ
ٹ
انرجی کمپنیاں فون پر ،شاپنگ سن�ز یم� یا لوگوں ےک دروازے پر جا کر انرجی
ےک معاہدے فروخت کر ن� ےک ل� سیلز والوں یک خدمات حاصل ت
کر� یہ�۔ اگر
ی
انرجی یک مارکیٹنگ کر ن� واال ئ
کو� شخص آپ اےس رابطہ کرتا ہ�ے تو پڑ ےھ اور
بغ� معاہدے پر دستخط نہ کریں۔ اگر آپ اس پیشکش ےک متعلق
سم�ےھ ی
ج
ئن
مطم� نہ ہوں تو پا� ن� بھرو ےس ےک کیس شخص کو آپ یک طرف ےس اس کا جائزہ
کہ�۔ اگر کیس معاہدے ےک متعلق آپ ےک ذہن یم� سواالت یہ� تو آپ
یل� ن� کو ی
 EWONےس بھی رابطہ کر ت
سک� یہ�۔

2

ن
نت� ج� یم� زیادہ بل
تخم�� ےک ی
کیس سٹڈی زیادہ ی

شاہ رخ ایک سوشل ہاؤسنگ یونٹ یم� رہتا ہ�ے اور اس ےک گھر یم� (بجیل ےک)
ن
تخمی� بل موصول ہوا۔ شاہ
بہت تھوڑے ےس آالت یہ�۔ اےس  908ڈالر کا بجیل کا
ن
واج� یس انگلش جانتا ہ�ے۔ چنانچہ اس ےک وکیل ریحان � بل ےک متعلق بات
رخ ب
چیت کر ن� ےک یل� فروخت کنندہ ےس رابطہ کیا کیونکہ یہ بل اس ےک معمول ےک بل
ےک ن
دگ� ےس بھی زیادہ تھا اور جس عر ےص ےک یل� وہ بل بھیجا گیا تھا اس یم� ےس
ن
ن
ن
نہ� تھا۔ فروخت کنندہ � تخمینہ پر نظر ثا� کر � ےس انکار
کجھ عرصہ وہ گھر پر ی
ن
کر دیا چنانچہ ریحان ن
ہم� بتایا کہ
�
ریحان
کیا۔
ابطہ
ر
ےس
EWON
ل�
ےک
مدد
�
ی
ی
ن
ن
ن
ات� زیادہ رقم واجب االدا ہو � یک وجہ ےس شاہ رخ بہت پریشان تھا۔ ہم � اس
کو انرجی اکاؤنٹس پیمنٹ اسسٹنس (ای اے پ� اے) سکیم ےک بارے یم� بتایا اور
ریحان کا کہنا تھا وہ ایک مالقات کا انتظام کرے گا۔
 EWONیک تفتیش ےس بتہ چال کہ فروخت کنندہ ن� شاہ رخ ےک بل کا تخمینہ اس یل�
می� اس ےک یونٹ ےک اندر واقع تھا اور اس کو ن
لگایا تھا کیونکہ اس کا ٹ
پڑھ� ےک یل�
ئ
ن
ٹ
تخم�� یک بنیاد گزشتہ سال ایس
می� ریڈر کو اس تک رسا� حاصل ی
نہ� تھی۔ اس ی
ف
عرصہ ےک دوران استعمال پر تھی لیکن چونکہ اس سال وہ اس یم� ےس کا� عرصہ
نہ� موجود تھا اس یل� حقیقتاً یہ تخمینہ اصل ےس زیادہ تھا۔
گھر یم� ی
فروخت کنندہ کو ٹ
ڈس�ی بیوٹر ےس حقیقی استعمال ےک متعلق تفصیالت حاصل
گئ� اور انہوں ن� شاہ رخ کو اس ےک استعمال ےک مطابق بل بھیج دیا۔ اس
ہو ی
ےس اس کا بل کم ہو کر  506ڈالر رہ گیا۔ ایس اثناء یم� شاہ رخ ن� ای اے پ� اے ےک
واؤچرز حاصل کر یل� تےھ۔ بل یم� کمی ےک ساتھ ساتھ ای اے پ� اے یک مدد حاصل
گ
ہو ن� کا مطلب یہ تھا کہ اب شاہ رخ پا� ن� اکاؤنٹ یک ادائی� کر سکتا تھا۔

 EAPAاور PAS
انرجی اکاؤنٹس پیمنٹ اسسٹنس ( )EAPAےک واؤچرز ےس بجیل اور گیس ےک بلوں
گ
پا� ےک بعض فراہم کنندگان ن
سک� �ے۔ ن
ادائی� یم� ن
آسا� ہو ت
پا� ےک بلوں یک
یک
ہ
گ
ادائی� یم� ن
آسا� فراہم کر ن� ےک یل� پیمنٹ اسسٹنس سکیم ( )PASےک واؤچرز
بھی قبول کر یل� ت� یہ�۔
ئ
ٹ
ویلفی�
کمیون�
آپ  EAPAیا PASےک واؤچرز ےک یل� درخواست ید� ن� ےک یل�
ایجنس� جیسا کہ سینٹ ونسنٹ ڈی پال اور ی ن
یز
تارک� وطن ےک مراکز (مائیگرینٹ
سن�ز) پر جا ت
ٹ
سک� یہ�۔ اگر آپ کو پوری طرح ی ن
نہ� کہ واؤچرز کس
یق� ی
ن
جان�� ےک یل�
ایجنیس ےک پاس یہ� تو  EWONکو فون کریں۔ آپ یک
اہلیت کو چ
گ
ٹ
کمیون� ایجنیس آپ ےس مالقات ےک یل� وقت مقرر کرے �۔ رصف وہی شخص
ن
واؤچرز ےک یل� درخواست دے سکتا ہ�ے جس ےک نام اکاؤنٹ ہو گا اور یہ جان� ےک
ل� کہ ن
انہ� پا� ن� ساتھ بل ےل کر آنا ہو گا۔
کت� رقم واجب االدا ہ�ے ی
ی
ئ
ہارڈشپ (مشکالت یم� گھرے ہو � لوگوں ےک یل�) پروگرامز
انرجی ےک فروخت کنندگان ےک ل� یہ ض�وری �ے کہ وہ مستحق گاہکوں کو ا��ن
پ
ہ
ی
پارڈشپ پروگرامز ےک ذ یر�ےع مدد یک پیشکش کریں۔ یہ پروگرامز مایل مشکالت ےک
گ
شکار گاہکوں کو انرجی یک فراہمی برقرار ن
رکھ� اور پا� ن� بلوں یک ادائی� یم� مدد
کر ت� یہ�۔ ن
پا� ےک بعض فروخت کنندگان ےک پاس بھی ہارڈشپ پروگرامز دستیاب
اپ� ن
اپ� اہلیت ےک بارے یم� معلوم کر ن� ےک ل� ن
یہ�۔ ن
کمپ� ےس رابطہ کریں۔
ی

گ
اگر آپ کو پا� ن� بلوں یک ادائی� یم� مشکل پیش آ رہی ہ�ے تو
مدد حاصل کر ن� اور کنکشن کو منقطع ہو ن� ےس ن
بچا� ےک یل�
جتنا جلد ممکن ہو پا� ن� فراہم کنندہ ےس رابطہ کریں
مایل مشاورت
ٹ
مایل مشاورت ایک اییس مفت رسوس ہ�ے جو بہت ساری کمیون� ایجنسیاں
پہن� ن� یم� مدد
نت� ج� پر چ
فراہم کر رہی یہ�۔ ایک مایل مشاورت کار آپ کو اس گ ی
ادائی� ےک متحمل ہو ت
دے سکتا �ے کہ آپ ا� ن� اکاؤنٹ یم� ن
سک�
کت� رقم یک
پ
ہ
گ
یہ�۔ ان معلومات ےک ساتھ آپ کو پا� ن� فروخت کنندہ ےک ساتھ ادائی� یک اییس
گ
�ش ائط ےط کر ن� یم� ن
سک�۔ اگر آپ کو کیس
آسا� ہو � جن ےک آپ متحمل ہو ی
مشاورت کار یک تالش ہ�ے تو فائیننشل کاؤنسلرز ایسویس ایشن آف این ایس ڈبلیو
جائ�
کو  1300 914 408پر فون کریں یا  www.fcan.com.auپر ی
واجب االدا بلز اور قرض یک وصویل
اگر آپ ےک ذمہ واجب االدا بلز یہ� اور کیس قرض وصول کنندہ (جس کو
'مرکنٹائل ایجنٹ' بھی کہا جاتا ہ�ے) ن� آپ ےس رابطہ کیا ہ�ے تو مفت مشورے ےک
یل� کریڈٹ اینڈ ڈیٹ ہاٹ الئن کو  1800 808 488پر کال کریں یا  EWONےس
رابطہ کریں
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گ
اگر آپ کو پا� ن� بلوں یک ادائی� یم� مشکل پیش آرہی ہو تو اےس ےک یل� مدد
گ
اپ� ن
سک� تو ن
نہ� کر ت
کمپ� ےس
دستیاب ہ�ے۔ اگر آپ پا� ن� بل یک ادائی� وقت پر ی
بھول�۔ اس ےس آپ ن
اپ� واجب
رابطہ کر ےک �ش وع ہی یم� مدد حاصل کرنا نہ ی
گ
االدا رقم م� ف
اضا� ےس بچ ت
نہ� ہو �۔
سک� یہ� اور آپ یک فراہمی منقطع ی
ی
ٹ
کمیون� ورکر ےس بھی آپ یک طرف ےس فروخت
آپ پا� ن� کیس دوست یا کیس
کنندہ ےس بات کر ن� کو کہہ ت
سک� یہ�۔ گاہکوں ےک یل� دستیاب مختلف قسم یک
سہولیات یک تفصیل درج ذیل ہ�ے۔
گ
ادائی� ےک منصو ب�
گ
ادائی� ےک منصو � ےس مراد ایک معاہدہ �ے جس یم� یہ ےط ہوتا �ے کہ آپ ن
کت�
ہ
گ ہ
ب
کت� ف
کت� رقم ادا کریں �۔ اس ےس آپ کو ئ
وق� ےک بعد ن
ن
کو� بل یا قرضہ ادا
ن
کر � یک� ئل� وقت مل جاتا ہ�ے۔ قانون ےک مطابق انرجی ےک فروخت کنندگان مایل
گ
مشکالت یم� گرفتار گاہکوں کو ادائی� ےک منصوبوں یک پیشکش کر ن� ےک پابند
گ
ت
یہ�۔ ن
پا� ےک بعض فروخت کنندگان بھی ادائی� ےک منصو ب� پیش کر � یہ� اگر
گ
ن
ن
�ش
آپ کو پا�� فروخت کنندہ ےک ساتھ ادائی� ےک منصو ب� یک ائط ےط کر � یم�
مدد یک ض�ورت ہ�ے تو  EWONےس رابطہ کریں۔
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گ
بلوں یک ادائی� یم� مدد

چھوٹ
ق
ن
این ایس ڈبلیو یک حکومت اور وفا� حکومت مستحق گاہکوں ےک یل� پا�� انرجی
ےک بل ادا کر ن� ےک یل� ئک� مختلف قسم یک چھوٹ فراہم کر رہی یہ�۔ اگر آپ
ئ
کو� رسکاری پنشن وصول کر ر�ے یہ� تو ن
بتائ� کیونکہ ہو سکتا ہ�ے آپ
کمپ� کو ی
ہ
کیس رعایت ےک حقدار ہوں۔ ان رعایتوں اور ان ےک یل� درخواست ید� ن� ےک ط یر� ق�
کمپ� ےس دریافت کریں ،ٹ
اپ� انرجی ن
ےک متعلق مزید معلومات ےک ل� ن
سن� لنک
ی
جائ�۔
ےس دریافت کریں اور  www.energy.nsw.gov.auپر ی

کنیکشن منقطع ہونا

فراہمی منقطع ہو ن� یک صورت م� کیا کیا ئ
جا�
ی
اگر آپ یک فراہمی منقطع ہو ئگ� ہ�ے تو بحایل ےک یل� پا� ن� فراہم کنندہ ےس رابطہ
کریں۔ بعض اوقات فراہمی غلطی ےس منقطع ہو ت
جا� ہ�ے لیکن اگر اس یک وجہ
گ
گ
ن
بلوں یک عدم ادائی� ہ�ے تو ہو سکتا ہ�ے فراہمی بحال کر � ےس پہےل آپ کو ادائی�
کو� اقرار نامہ کرنا پڑے۔ ہو سکتا �ے آپ کو کنیکشن یک بحایل ےک ئ
ےک متعلق ئ
کو�
ہ
ئ
پہن� ن� یم� مشکل پیش آ
واجبات بھی ادا کرنا پڑیں۔ اگر آپ کو کیس اتفاق را� تک چ
رہی ہ�ے تو مدد ےک یل�  EWONےس رابطہ کریں۔
ن
چاہ� ئ�
اگر کنیکشن منقطع ہو � کا امکان ہو تو آپ کو کیا کرنا ی
اگر آپ کو فراہمی منقطع ہو ن� کا سامنا �ے تو ن
اپ� صورت حال ےک متعلق بات
ہ
چیت کر ن� ےک ل� ن
کمپ� ےس جتنا جلد ممکن ہو رابطہ کریں۔ اگر کنکشن منقطع
ی
ن
ہو ن� کا خدشہ واجب االدا بلوں یک وجہ ےس ہ�ے تو فراہمی کو منقطع ہو � ےس
بچا� اور بحایل ےک ف
ن
اضا� اخراجات ےس چب� ن� ےک یل� فوری طور پر مدد حاصل
ٹ
کمیون� ایجنیس ےس یا کیس مایل
کریں۔ اگر ای اے پ� اے واؤچرز ےک متعلق کیس
نہ� یک جا ت
سک�،
منقطع
اہمی
ر
ف
مشاورت کار ےس آپ یک مالقات ےط ہ�ے تو آپ یک
ی
اپ� ن
چنانچہ اگر آپ یک مالقات ےط �ے تو ن
کمپ� کو اس ےس مطلع کریں۔
ہ
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اگر آپ کو ئ
کو� مسئلہ درپیش ہو تو

اپ� بجیل ،گیس یا ن
پا� یک ن
سب ےس پہےل ن
کمپ� ےس رابطہ کریں
سمجھائ�۔
انہ� اپنا مسئلہ
ی
اور ی
اگر کال ٹ
نہ� کر سکتا تو کیس مینیجر
سن� کا عملہ آپ یک مدد ی
ن
ےس بات کر � یک درخواست کریں۔
نہ� ہوتا تو  EWONکو  1800 246 545پر فری
اگر مسئلہ حل ی
کال کریں۔

 EWONےس رابطہ

 1800 246 545پرفری کال کریں

اگر آپ کیس موبائل فون ےس کال کر ہر�ے یہ� تو،
گ
بتائ� اور ہم آپ کو واپس کال کریں �۔
ہم� ی
ی

www.ewon.com.au
ای میل omb@ewon.com.au
www.facebook.com/ewonsw
www.twitter.com/ewonsw

کیس سٹڈی :ایک ن
پنش� کو بجیل اور گیس ےک کنیکشن ےک
فوری طور پر منقطع ہو ن� کا سامنا ہ�ے

گ
جب عدم ادائی� ےک وجہ ےس ایک فیلڈ آفیرس سہیمہ یک بجیل یک فراہمی
کو منقطع کر ن� ےک ئل� پہنچا تو اس ن� بتایا کہ پا� ن� پھیپھڑوں یک بیماری ےک
عالج ےک یل� وہ نیبوالئزر استعمال کر رہی ہ�ے اور آفیرس فراہمی منقطع یک�
بغ� وہاں ےس چال گیا۔ اس کا ڈوئل فیول اکاؤنٹ زائدالمعیاد ہو چکا تھا اور
ی
وہ بجیل اور گیس ےک منقطع ہو ن� ےس بچنا ت
چاہ� تھی ،چنانچہ اس ن�
مدد ےک یل�  EWONےس رابطہ کیا۔
سہیمہ معذوری یک پنشن وصول کر رہی ہ�ے اور اس ےک پار نٹ� کو حال ہی
یم� دوبارہ مالزمت میل ہ�ے۔ اس ن� بتایا کہ وہ  600ڈالر یک کل رقم جو کہ
نہ� کر ت
سک� البتہ وہ
اس ےک خیال یم� واجب االدا تھی فوری طور پر ادا ی
ن
فوری طور پر  200ڈالر ادا کر ت
سک� ہ�ے اور اس ےک بعد بقایا جات ادا کر � ےک
ہف� ےک بعد  100ڈالر ادا کر ت
ل� وہ لوگ ہر دو ت
سک� یہ�۔
ی
ن
ن
ہم� مطلع
جب ہم � انرجی ےک فروخت کنندہ ےس بات یک تو انہوں � ی
کیا کہ بجیل ےک اکاؤنٹ پر  1200ڈالر اور گیس ےک اکاؤنٹ پر  305ڈالر واجب
گ
االدا تےھ۔ انہوں ن� اکاؤنٹس پر روک لگا ید� ن� اور ادائی� ےک اس منصو ب� کو
گ
قبول کر یل� ن� پر آماد� ظاہر یک جو سہیمہ ےک خیال یم� قابل عمل تھا۔
انہوں ن� اس ی ز
چ� یک بھی تصدیق یک کہ سہیمہ کو پہےل ہی ےس لو انکم
ن
ہاؤس ہولڈ ریبیٹ (کم آمد� واےل گھرانوں ےک یل� چھوٹ) مل رہی تھی
(ط� بنیادوں پر انرجی یم� چھوٹ) ےک یل�
اور اےس میڈیکل انرجی ریبیٹ گ ب
بھی� ن� پر آماد� ظاہر یک کیونکہ اس ےک حاالت ےس عیاں تھا
درخواست فارم ج
ت
کہ وہ یہ رعایت پ� نا� یک اہل بھی ہو سک� ہ�ے۔
ہم ن� سہیمہ کو مشورہ دیا کہ پا� ن� بقایا جات کو کم کر ن� ےک یل� اےس کیس
ٹ
چاہ� ئ�
کمیون� ایجنیس ےس ای اے پ ق� اے ےک واؤچرز ےک یل� درخواست کرنا ی
ن
اور ہم � اس کو اس ےک عال� یم� موجود ای اے پ� اے ےک نمایندوں ےک
بارے یم� بتایا۔ سہیمہ ن� بتایا کہ وہ میڈیکل ریبیٹ فارم کو مکمل ن
کروا�
ئ گ
ےک ل� ا� ن� ٹ
جا� �۔
ڈاک� ےک پاس ےل
ی پ
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