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مشکالت در پرداخت صورت حساب های انرژی و آب
کمک در پرداخت هزینه برای ت
مش� ی ن
ک� ساکن در ویکتوریا
به هر دلییل – کوتاه مدت یا بلند مدت – گاهی ممکن است افراد متوجه شوند که نمی توانند صورت حساب شان را پرداخت کنند ،یا ممکن است
ت
به زمان ت
صور� که نمی توانید صورت حساب برق ،گاز یا آب تان را
بیش�ی برای پرداخت نیاز داشته باشند .این برگه به شما نشان می دهد که در
ها� می پردازد که ممکن است در ت
دس�س شما باشند.
پرداخت کنید ،چه کار باید بکنید – و به شت�یح کمک ی
اگر نمی توانید صورت حسا� را پرداخت کنید – یا به زمان ت
بیش�ی برای
ب
ت
پرداخت نیاز دارید – بعد از دریافت صورت حساب هر چه رسیع� با ش�کت
بگ�ید .مهم است که آیا این اتفاق ی ن
هم� یکبار است
ارائه دهنده تان تماس ی
و یا ش
بخ� از یک ش�ایط ادامه دار است.

ش�کت های ارائه دهنده باید به شما کمک کنند

بطور ن
قانو� ،تمام ش�کت های فروش انرژی و آب که در ویکتوریا اداره می شوند
ن
ها� داشته باشند تا بتوانند به کسا� که قادر به پرداخت صورت
باید برنامه ی
ش
بگ�ید و از آنها
حساب خود نیستند کمک کنند .با �کت ارائه دهنده تان تماس ی
بخواهید که شما را در گروه پرداخت قسط بندی شده قرار دهند.

پرداخت به صورت قسط بندی

اگر قادر به پرداخت صورت حساب تان نیستید ،ش�کت ارائه دهنده تان باید
برنامه ای به شما ارائه دهد تا بتوانید به صورت اقساط پرداخت کنید .در تنظیم
برنامه پرداخت ،ش�کت ارائه دهنده باید ی ز
م�ان مرصف انرژی یا آب تان را در نظر
ز
بگ�د و اینکه توان پرداخت شما چقدر است .شما ین� می توانید به فکر باشید که
ی
در فواصل ی ن
ب� صدور صورت حساب ها مقداری پول پس انداز کنید تا در زمان
دریافت صورت حساب ها کمک حال تان باشد.
ش�کت های ارائه دهنده باید پرداخت از طریق مرکز پرداخت را در اختیار
بکارگ�ی این روش می توانید از ت
ت
مش� ی ن
سن�لینک  -یا ش�کت ارائه
ک� قرار بدهند .با ی
بخ� از حقوق ت
دهنده تان – بخواهید که هر دو هفته یکبار ش
سن�لینک تان را
قبل از اینکه شما حق برداشت پیدا کنید ،بردارند.
بسیاری از ش�کت های ارائه دهنده انرژی و آب کارت های پرداخت دارند – شما
می توانید از این کارت ها استفاده کرده و با پرداخت مقادیر کمی به صورت
منظم در دفاتر ت
پس� ،صورت حساب خود را پرداخت کنید .به این روش معموال
“پرداخت آسان” یا “روش آسان” میگویند.

تخفیفات ت
دول�

اگر کارت تخفیف واجد ش�ایط داشته باشید ،تخفیفات دولت به شما تعلق خواهد
گرفت – این تخفیفات می توانند مبلغ صورت حساب تان را مقداری کاهش دهند.

ئن
آیا
خ�؟
مطم� نیستید کارت تخفیف واجد ش�ایط دارید یا ی
ن
می توانید با تماس با واحد تخفیفات وزارت بهداشت و خدمات انسا� ویکتوریا
به شماره  1800 658 521و یا مراجعه به وب سایت http://ow.ly/ZSe6E :این
موضوع را برریس کنید.

پست ت
الک�ونیکewovinfo@ewov.com.au :
ت
شماره فاکس الک�ونیک1800 500 549 :
آدرس ت
پس�GPO Box 469, Melbourne, Victoria 3001 :

کارت های تخفیف واجد ش�ایط

ت
سن�لینک:

بگ�ی
•کارت تخفیف مستمری ی
ت
بهداش�
•کارت
وزارت امور رسبازان بازنشسته:
بگ�ی
•کارت تخفیف مستمری ی
طال�
•کارت ی

تخفیفات ت
دول�

•تخفیف برق ساالنه
ن
زمستا�
•تخفیف گاز
•تخفیف در موارد ت
حیا�
•تخفیف استفاده از خنک کننده در موارد پزشیک
•تخفیف برای مرصف برق ت
کن�ل شده
•تخفیف برای ارائه خدمات در ازای هزینه های امالک
•تخفیف چشم ش
پو� از هزینه انتقال
•تخفیف آب و فاضالب
•تخفیف برای مرصف آب یغ� جریان اصیل
اگر از کپسول گاز یا سوخت های جایگزین دیگر استفاده می کنید ،از تخفیف
برای مرصف انرژی یغ� جریان اصیل برخوردار خواهید شد.
ماش� تخلیه آب ی ز
استفاده از ی ن
ن� دارای تخفیف می باشد.
ئن
آیا
مطم� نیستید که تخفیف به شما تعلق می یگ�د؟
همچن�،ن
ش
بگ�ید.
ی
برای آگاهی از این موضوع با �کت ارائه دهنده تان تماس ی
ئن
مطم� شوید ش�کت ارائه دهنده جزئیات صحیحی در فایل خود دارد که مطابق
جدید ترین و به روز ترین جزئیات شما در کارت تخفیف تان می باشد.
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کمک هزینه های دولت

دولت ویکتوریا برای کمک به هزینه های انرژی و آب دو کمک هزینه دارد .این
کمک هزینه ها در اختیار افرادی قرار داده می شوند که کارت تخفیف واجد ش�ایط
داشته باشند ،یا اینکه در ش�ایط مایل بدی قرار داشته باشند.

کمک هزینه برای هزینه های آب و برق و کمک هزینه برای هزینه
های آب و برق یغ� از جریان اصیل

کمک هزینه برای هزینه های آب و برق و کمک هزینه برای هزینه های آب و برق
یغ� از جریان اصیل می توانند ن
زما� که یک اتفاق یغ� منتظره می افتد به کمک
تان بیایند .بطور مثال ،ممکن است ناگهان با یک هزینه باال و یا کاهش حقوق یغ�
منتظره مواجه شوید.
ممکن است الزم باشد که معیارها� که توسط وزارت بهداشت و خدمات ن
انسا�
ی
تعی� شده را دارا باشید .برای اطالعات ت
ین
بیش� با خط تلفن اطالعات تخفیفات به
بگ�ید و یا به وب سایت http://ow.ly/ZSeeU
شماره  1800 658 521تماس ی
مراجعه کنید.

دچار قطعی خدمات یا محدودیت در مرصف هستید؟ آیا با
قطعی خدمات و یا محدودیت در مرصف مواجه هستید؟
کاری که باید انجام دهید این است:

بگ�ید .پب�سید
رسیعاً با ش� تک� که برای تان صورت حساب ارسال می کند تماس ی
جلوگ�ی از قطعی مجدد و رفع محدودیت در
که برای اتصال دوباره – و یا برای
ی
مرصف  -چه کاری باید انجام دهید.
مطمئناً از شما خواسته می شود که ش
بخ� از بدهکاری تان را پب�دازید .اگر توان
پرداخت مبلغ درخو ت
اس� ش�کت را نداشته باشید ،در مورد برنامه های قسط بندی
انا� مایل تان برنامه قسط بندی برای
آنها پب�سید و از آنها بخواهید که با توجه به تو ی
بگ�ند.
تان در نظر ی
شما احتماال می توانید یک برنامه پرداخت تنظیم کنید ،اما ش�کت مطمئناً از شما
می خواهد که ابتدا ش
بخ� از بدهکاری تان را پب�دازید .اگر قبال برنامه پرداخت
داشته اید و برنامه موفقی نبوده است تنظیم برنامه ممکن است مشکل تر شود.
برای اطالعات ت
بیش� :مراجعه شود به برگه شماره  :۸قطعی خدمات و
محدودیت در مرصف به علت بدهکاری متعلق به .EWOV

پیشنهاد مشاوره مایل

فهرست موارد قابل انجام:

نمی دانید از کجا باید ش�وع کنید؟ این فهرست ممکن است به شما
کمک کند.

کارها� که می توانید انجام دهید:
ی

انا� پرداخت آنرا ندارید؟ در
حسا� دریافت کرده اید که تو ی
 آیا صورت ب
این مورد فکر کنید که هر دو هفته چقدر می توانید پرداخت کنید.
اهنما� رایگان و مستقل بهره مند
 با یک مشاور مایل تماس ی
بگ�ید و از ر ی
شوید.
 با شهرداری و سازمانهای اجتماعی محیل تان صحبت کنید تا ببینید که
آیا آنها می توانند به شما کمیک بکنند.
 آیا می توانید ی ز
م�ان مرصف انرژی و آب تان را کاهش دهید تا در آینده
ت
صورت حساب های کم�ی دریافت کنید.

صحبت با ش�کت ارائه دهنده خدمات:

ن
طوال� مدت؟ از ش�کت
 آیا مشکل تان در پرداخت کوتاه مدت است یا
ارائه دهنده تان پب�سید که برای پرداخت چه گزینه های دارید و اینکه
آیا واجد ش�ایط برنامه های قسط بندی آنها هستید.
 با ش�کت های ارائه دهنده تان در مورد بهره وری انرژی و آب صحبت
ارزیا� به شما ارائه دهند که بشود به شما
کنید .آیا آنها می توانند یک ب
در کاهش مرصف تان کمک کند؟

تماس با :EWOV

بگ�ید اگر:
شما می توانید با  EWOVتماس ی
 نمی توانید با ش�کت ارائه دهنده تان یک برنامه پرداخت تنظیم کنید.
 با ش�کت ارائه دهنده تان صحبت کرده اید ،اما هنوز دچار قطعی
خدمات /محدودیت در مرصف هستید و یا با قطعی خدمات /
محدودیت در مرصف مواجه هستید.
وق� که با ت
 ت
دف� ما تماس می یگ�ید ،لطفاً تمامی جزئیات خود را
آماده داشته باشید ،که شامل صورت حساب ها و یادداشت های
خودتان ی ز
ن� می شود.

مطم� نیستید که تا چه ی ز
اگر ئ ن
م�ان می توانید پرداخت کنید  -یا نمی توانید با ش�کت
ارائه دهنده تان به توافق برسید  -صحبت کردن با یک مشاور مایل ممکن است
کمک تان کند .برای پیدا کردن یک مشاور مایل در محدوده خودتان ،با امداد ن
تلف�
امور مربوط به مرصف کننده گان ویکتوریا به شماره  1300 558 181و یا با تلفن
رایگان خدمات مشاوره مایل با ( MoneyHelpکمک هزینه) به شماره
بگ�ید و یا به وب سایت moneyhelp.org.au
 1800 007 007تماس ی
مراجعه کنید.

پست ت
الک�ونیکewovinfo@ewov.com.au :
ت
شماره فاکس الک�ونیک1800 500 549 :
آدرس ت
پس�GPO Box 469, Melbourne, Victoria 3001 :
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