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المداد وتقييده بسبب الديون
قطع إ

معلومات لصغار العمالء وأصحاب ش
الصغ�ة
ال�كات
ي
ال� تمدك بالخدمات إال إذا استفحل أ
ت
ش
المر .وسوف تساعدك شن�ة
قطع إالمداد أو تقييده خطوة ال تتخذها ال�كة ي
ت
ال� قد تتاح لك.
المعلومات هذه عىل فهم حقوقك ومسؤولياتك والمساعدة ي
قطع إمداد الكهرباء أو الغاز عنك أو تقييد إمداد الماء إليك هو المالذ
أ
ت
ال� تمدك بهذه الخدمات .وهناك ي ن
ش
قوان�
ال ي
خ� الذي تلجأ إليه ال�كة ي
الجراء.
بشأن ما عليها القيام به قبل أن تتخذ هذا إ

الفرق ي ن
ب� إمداد الطاقة والماء

باستطاعة ش�كات الكهرباء والغاز أن تقطع عنك إالمداد تماما.
أ
ت
ش
ال� تمدك بالماء بقطع إالمداد عنك إال
ولكن لسباب صحية لن تقوم ال�كة ي
ف
ت
ال� تحصل عليها .وعندما نذكر قطع إالمداد
فأن ي� مقدورها تقييد كمية الماء ي
ن
ش
نع� أيضا تقييد إمداد الماء بسبب الديون
ي� ن�ة المعلومات هذه فنحن ي
ت
الم�اكمة.

المداد؟
المداد؟ أتواجه قطع إ
هل قطع عنك إ
ما يتوجب عليك القيام به

ت
ش
ال� ترسل لك الفو يات� .استعلم عما عليك القيام به
اتصل هاتفيا فورا بال�كة ي
ت
ح� يعاد إالمداد أو يك تتفادى قطعه أو تقييده.
وعىل أ
الغلب سيطلب منك تسديد جزء مما أنت مديون به .إذا لم يكن ف ي�
مقدورك تسديد المبلغ الذي تطالبك ش
ال�كة به ،استعلم عن برنامج الضائقات.
ومن ت
المف�ض أن تستطيع تال�تيب لخطة تسديد مرتكزة عىل ما يمكنك دفعه.
وقد تجد صعوبة ف ي� وضع خطة تسديد إذا سبق وكانت لديك خطط مثلها ولم
تز
تل�م بها.
إذا لم تتمكن من الوصول إىل اتفاق مع ش
ال�كة ،اتصل بمكتب مفوض شكاوى
الطاقة والماء الفيكتوري ( )EWOVهاتفيا.

ين
ما هي
القوان�؟

ت
ال� ش
لل�كة  -مدرجة ف ي� مدونات خدمات
شحقوقك وواجباتك  -وتلك ي
�كات الطاقة والماء.

والمدونة المنطبقة عىل الكهرباء والغاز الطبيعي هي مدونة بيع الطاقة
بالتجزئة .أما بالنسبة للمياه ف� المدن الك�ى و أ
القاليم فهي مدونة خدمات عمالء
ب
ي
ش�كات المياه ض
الح�ية ومدونة خدمات عمالء ش�كات المياه الريفية.
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كالتال:
وباختصار ،ما يجب أن يحدث هو ي
•يجب أن تبعث إليك ش�كة الكهرباء أو الغاز بفاتورة .بالنسبة للعمالء عىل
عقود معيارية للبيع بالتجزئة ،يجب أن تمنح فو يات� الطاقة مهلة  13يوم
عمل عىل أ
القل للتسديد .أما العمالء عىل عقود البيع بالتجزئة التجارية
ن
الزم� للتسديد .أما فو يات� المياه فيجب أن
فتنص عقودهم عىل إالطار أ ي
تمنحك  14يوم تقويمي عىل القل.
•يجب أن تبعث إليك ش
تذك� إال إذا كنت ضمن دورة تسديد
ال�كة بإشعار ي
أقرص.
•يجب أن تبعث إليك ش
ال�كة بإشعار إنذار بقطع إمداد الطاقة أو تقييد
إمداد الماء .ويجب أن يشمل هذا إالشعار تفاصيل االتصال بمكتب
مفوض شكاوى الطاقة والماء الفيكتوري (.)EWOV
•إذا تعذر عليك السداد ألنك ال تملك ما يكفي من مال ،يجب عىل ش
ال�كة
أن تنظر ف ي� المبلغ الذي يمكنك أن تدفعه.
•إذا كنت تملك عدادا ذكيا ي ن
يتع� عىل ش
ال�كة إبالغك بأنها تستطيع قطع
إمداد الكهرباء عنك عن بعد.
•هل وصلتك رسالة معنونة إىل “الساكن”؟ افتحها .فإن تجاهلك لهذه
الرسائل قد يعرضك إىل قطع إالمداد .اتصل ش
بال�كة لمناقشة عدم إدراج
اسمك عىل الحساب.
ملحوظة :ال تنطبق مدونة بيع الطاقة بالتجزئة إال عىل العمالء الذين
يستهلكون أقل من  40ميغاواط ساعة من الكهرباء أو ألف غيغاجول من
الغاز سنويا.

نصائح للعمالء

ت
ش
ال� تمدك بالخدمات بأرسع ما يمكن إذا اعتقدت بأنه
عليك االتصال بال�كة ي
ف
سيتعذر عليك تسديد الفاتورة ي� تاريخ استحقاقها .فلن تعلم ش
ال�كة بذلك إن
لم تبلغها مما يؤدي إىل إجراءات تحصيل الدين أو قطع إالمداد.

ف
بكث� أن تتصل مبكرا ت
لل�تيب إلجراءات
إذا واجهتك صعوبة ي� التسديد يفضل ي
تسديد بديلة.
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ت
المداد أو تقييده
ال� ال يسمح فيها بقطع إ
الظروف ي

أ
ت
ت
ش
ال� تمدك بقطع
ال� ال يسمح خاللها لل�كة ي
هناك بعض الوقات والظروف ي
إالمداد عنك لعدم التسديد:
•أيام الجمعة وعطل نهاية أ
السبوع والعطل الرسمية أو ف ي� اليوم السابق عىل
عطلة رسمية.
•بالنسبة للمساكن قبل الساعة  8صباحا أو بعد  2بعد الظهر خالل أيام
الدوام ،أو بعد الساعة  3ظهرا بالنسبة أ
للعمال التجارية.
• ف� ت
الف�ة ي ن
ديسم�/كانون أول (بالنسبة للطاقة فقط).
ب�  20و31
ب
ي
نز
•إذا كان أحد سكان الم�ل عىل جهاز داعم للحياة.
•إذا تقدمت بطلب الحصول عىل حسم منحة إالعفاء للخدمات ولم يتخذ
قرار بعد بشأن طلبك.
•إذا تقدمت بشكوى تتعلق بالقضية إىل بمكتب مفوض شكاوى الطاقة والماء
الفيكتوري ( )EWOVولم يتم حلها بعد.
•إذا لم يتعدى دينك  120دوالر دون ض�يبة السلع والخدمات وكنت تسدد
فو يات�ك ف ي� العادة.
ف أ
ت
ال� يفرض فيها حظر شامل عىل إشعال
ال يسمح بتقييد إمداد الماء ي� اليام ي
النار.

ت
تز
ين
ش
ال� تمدك
بالقوان�؟
ما الحل إن لم تل�م ال�كة ي

ت
ال� تمدك بالخدمات بقو ي ن
تز ش
ان� قطع إمدادات الكهرباء أو
إذا لم ف تل�م ال�كة ي
ش
الغاز ي� فيكتوريا يفرض عليها دفع غرامة القطع يغ� الم�وع (.)WDP
وتبلغ غرامة  500 WDPدوالر يوميا (لقطوعات المداد بعد أ
الول من يناير/
إ
كانون ثان  ،2016أو  250دوالر يوميا للقطوعات السابقة عىل ذلك التاريخ)  -أو
جزء من ذلك المبلغ عن جزء من اليوم .وال ينطبق ذلك عىل تقييد إمداد الماء.
ت
ش
ال� تمدك بالخدمات خالل  14يوم من قطع
يجب عليك االتصال بال�كة ي
المداد ،وإال سيتم فرض حد أقىص عىل غرامة  WDPيبلغ  3500دوالر.
إ
يجوز أن يحق لعمالء ش�كات الماء الحصول عىل دفعة مستوى الخدمة المكفل
ف
ت
ت
تز
ش
ال� تمدهم بالماء
ال� تبلغ  300دوالر ي� حال عدم ال�ام ال�كة ي
( )GSLي
بالقو ي ن
ان� المفروضة عليهم قبل قيامها بتقييد إالمداد.
ت
ش
ال� تمدك بالكهرباء أو الغاز أو الماء قامت بقطع
إذا اعتقدت بأن ال�كة ي
إالمداد عنك أو تقييده بشكل يغ� ش�عي ،ي ن
يتع� عليك االتصال بها .فإذا لم
تتوصل لحل معها ،يمكنك االتصال هاتفيا بمكتب مفوض شكاوى الطاقة والماء
الفيكتوري (.)EWOV

مساعدات مالية أخرى

تتاح أيضا تخفيضات حكومية .فهناك منحة إالعفاء للخدمات يمكنك التقدم
بطلب الحصول عليها لمساعدتك ف ي� تسديد فاتورة فاقت ما توقعته أو عند
ت
ش
ال� تمدك بالخدمات أن تساعدك
حدوث ما ي
يغ� ظروفك .كما بوسع ال�كة ي
المالي�.ن
ن
االستشاري�
بالنصح والمعلومات عن كفاءة استهالك الطاقة و
ي
ي
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هناك المزيد عن مصادر المساعدة أ
الخرى ف ي� ش
ن�ة الحقائق  :7صعوبات ي ف� تسديد
فو يات� الطاقة والماء الصادرة عن مكتب مفوض شكاوى الطاقة والماء (.)EWOV

إعادة توصيل الخدمات

ت
ش
ال� تمدك بالخدمات ف ي� غضون  10أيام عمل من قطع إالمداد.
اتصل بال�كة في
وبمجرد الدخول ي� اتفاق بشأن التسديد ،أو التقدم بطلب للحصول عىل
منحة إالعفاء للخدمات أو انتفاء السبب الذي أدى إىل قطع إالمداد ،يجب
عىل ش
ال�كة إعادة إمداد الطاقة لك ف ي� نفس اليوم طالما انك طلبت ذلك قبل
ف
التال إذا كان طلبك بعد الثالثة.
الساعة الثالثة بعد الظهر ،أو ي� يوم العمل ي
أ
ئيس قبل إعادة توصيل الكهرباء.
لسباب تتعلق بالسالمة يجب إطفاء بدال التيار الر ي
ألسباب تتعلق بالسالمة يجب أن يتواجد شخص سنه ث
أك� من  18عاما ف ي� الملك
عتد إعادة توصيل الغاز.

قائمة المراجعة

ال تدري من أين تبدأ؟ قد تساعدك قائمة المراجعة التالية.

أمور يمكنك القيام بها:
تذك� أو إنذار بقطع إالمداد قبل أن
 هل وصلتك فاتورة أو إشعار ي
يتم قطعه أو تقييده؟
ف
ت
ش
ال�
 إذا كنت تواجه صعوبات ي� التسديد هل ناقشت ذلك مع ال�كة ي
تمدك بالخدمات؟

التحدث مع ش
ال�كة القائمة عىل إمدادك:

ت
ش
ال� تمدك
 إذا تم قطع إالمداد عنك أو تقييده اتصل بال�كة ي
بالخدمات وبلغهم بذلك ثم اتفق عىل خطة تسديد واطلب منهم
إعادة توصيل إالمداد أو رفع التقييد.
ت
 فكر كم بإمكانك أن تدفع بانتظام لتسديد الديون الم�اكمة عىل
حسابك.
ال�كة أن تقيم إن كانت دفعة قطع إالمداد يغ� ش
 اطلب من ش
ال�عي
أو مستوى الخدمات المكفول تنطبق عليك.

االتصال بمكتب مفوض شكاوى الطاقة والماء (:)EWOV

ال�كة ش
 إذا لم تتمكن من تسوية المشكلة مع ش
مبا�ة ،اتصل بمكتب
مفوض شكاوى الطاقة والماء الفيكتوري (.)EWOV
 يرجى أن تكون كل تفاصيلك جاهزة بما فيها الفو يات� وإشعارات
ت
ال� دونتها.
ي
التذك� وإنذارات قطع إالمداد والمالحظات ي
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