ewov.com.au

Farsi

رایگان و مستقل

1800 500 509
قطعی خدمات و محدودیت در مرصف به علت بدهکاری
گ
اطالعیه برای ت
مش� ی ن
ک� بخش های خان� و تجاری کوچک

قطعی یا محدودیت در ارائه خدمات مستلزم یک تصمیم یگ�ی جدی از طرف ش�کت ارائه دهنده خدمات تان می باشد .این برگه به شما
ت
خدما� که ممکن است در ت
دس�س تان باشد آگاه شوید.
کمک خواهد کرد تا با حقوق و مسئولیت های خود آشنا شده و از
قطع ارائه خدمات برق یا گاز ،یا محدودیت در ارائه خدمات آب ،آخرین
تصمیمی است که ش�کت ارائه دهنده برای تان در نظر می یگ�د .قبل از اینکه
بگ�د یک رسی ی ن
ین
قوان� باید رعایت شده باشند.
چن� کاری صورت ی

تفاوت ی ن
ب� انرژی و آب

ش�کت های ارائه دهنده برق و گاز می توانند خدمات شما را قطع کنند – به این ن
مع�
که خدمات را بطور کامل قطع کنند.

ت
بهداش� ،ش�کت ارائه دهنده آب ارائه خدمات به شما را قطع نمی کند – اما
به دالیل
ن
ز
می تواند در یم�ان بآ� که دریافت می کنید محدودیت ایجاد کند .زما� که در این برگه
ت
در مورد قطعی خدمات صحبت می کنیم ،منظورمان محدودیت در ی ز
دریاف�
م�ان آب
به علت بدهکاری ی ز
ن� می باشد.

آیا خدمات تان قطع شده است؟ آیا با قطعی خدمات
مواجه هستید؟
کارها� که الزم است انجام دهید
ی

بگ�ید .پب�سید که برای
رسیعاً با ش� تک� که برای تان صورت حساب ارسال کرده تماس ی
جلوگ�ی از قطعی و ایجاد محدودیت در مرصف چه کاری باید
اتصال دوباره یا برای
ی
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 ندارید ،در مورد برنامه های قسط بندی آنها
اطالعات کسب کنید.
انا� مایل تان یک برنامه پرداخت مناسب تنظیم
شما احتماال می توانید با توجه به تو ی
کنید.
اگر قبال برنامه پرداخت داشته اید و برنامه موفقی نبوده است تنظیم برنامه ممکن
است مشکل تر شود.
بگ�ید.
اگر نمی توانید با ش�کت ارائه دهنده تان به توافق برسید ،با  EWOVتماس ی

ین
قوان� مربوطه کدامند؟

ین
حقوق و مسئولیت های شما – و
همچن� حقوق و مسئولیت های
ش�کت ارائه دهنده تان – در اساسنامه های انرژی و آب جمع آوری
شده اند.

در واقع ،ی ز
چ�ی که اتفاق می افتد به این ترتیب است:
مش� ن
• ش�کت ارائه دهنده باید برای تان یک صورت حساب بفرستد .برای ت
کی� که
قرارداد فروش استاندارد دارند ،صورت حساب های انرژی باید حداقل  ۱۳روز
مش� ن
کاری مهلت پرداخت داشته باشند .برای ت
کی� که قرارداد فروش بخش تجاری
دارند ،بازه ن
زما� و ش�ایط پرداخت در ت ن
م� قرارداد مشخص خواهد شد .صورت
حساب های آب باید حداقل  ۱۴روز تقویمی مهلت پرداخت برای شما در نظر
بگ�ند.
ی
• ش�کت ارائه دهنده باید برای تان یک اخطاريه یادآور ارسال کند ،مگر اینکه دوره
جمع آوری کوتاه مدت شامل حال شما شده باشد.
• ش�کت ارائه دهنده باید یک اخطاريه هشدار برای قطع انرژی یا محدودیت
در مرصف آب برای تان ارسال کند .این اخطاريه باید شامل اطالعات تماس با
 EWOVی ز
ن� باشد.
انا�
•اگر عدم پرداخت به علت درآمد کم تان باشد ،ش�کت ارائه دهنده باید تو ی
پرداخت تان را ی ز
بگ�د.
ن� برای پرداخت بدهی و تسویه حساب در نظر ی
•اگر از کنتور هوشمند استفاده می کنید ،ش�کت ارائه دهنده باید به شما اطالع
دهد که می تواند خدمات برق تان را از راه دور قطع کند.
ین
ساکن�” دریافت کرده اید؟ آن را باز کنید .اگر
•آیا نامه ای با عنوان “خطاب به
ش
به این نامه ها ب� توجهی کنید ممکن است دچار قطعی خدمات شوید .با �کت
بگ�ید و در مورد اینکه چرا نام شما بر روی نامه نیست بحث
ارائه دهنده تماس ی
و گفتگو کنید.
مش� ن
توجه :اساسنامه فروش انرژی فقط در مورد ت
کی� قابل اجراست که
ت
مرصف برق آنها ت
کم� از  ۴۰مگاوات ساعت و مرصف گاز آنها کم� از  ۱۰۰۰گیگا
ژول در سال باشد.

راهنما� برای ت
مش�یان
ی

اگر فکر می کنید ممکن است قادر به پرداخت صورت حساب خود در موعد مقرر
بگ�ید .اگر به ش�کت ارائه
نباشید باید در ارسع وقت با ش�کت ارائه دهنده تان تماس ی
ن
هم� ممکن است
دهنده تان اطالع ندهید ،آنها در جریان قرار نخواهند گرفت ،که ی
منجر به اقدام برای دریافت هزینه یا قطع خدمات بشود.
اگر فکر می کنید ممکن است در پرداخت با مشکیل مواجه شوید ،ت
به� است که هر
بگ�ید تا بتوانید تمهیدات دیگری برای پرداخت انجام دهید.
چه زودتر تماس ی

اساسنامه فروش انرژی ،مربوط به برق و گاز طبیعی می باشد .اساسنامه خدمات
ت
ک� آب شهری ی ز
مش� ی ن
ن� مربوط به آب شهری و منطقه ای می باشد.
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چه موقع قطعی و محدودیت در مرصف خدمات مجاز
نیست؟

زمان ها و ش�ایطی وجود دارند که ش�کت ارائه دهنده تان مجاز نیست که به دلیل
عدم پرداخت تان ،خدمات ن
رسا� به شما را قطع کند:
•در روز جمعه ،روز های آخر هفته ،تعطیالت عمومی یا یک روز قبل از تعطیالت
عمومی
گ
•برای ت
مش� ی ن
ک� بخش خان� ،قبل از ساعت  ۸صبح یا بعد از ساعت  ۲بعد از ظهر
ت
ن
در یک روز کاری ،و برای مش� یک� بخش تجاری بعد از ساعت  ۳بعد از ظهر.
دسام� (فقط برای انرژی)
•روزهای  ۲۰تا ۳۱
ب
ز
•اگر کیس در ن ز
تجه�ات پزشیک وابسته باشد.
م�ل شما برای ادامه حیات به ی
•اگر برای کمک هزینه آب و برق درخواست داده اید و هنوز نتیجه آن اعالم نشده
است.
•اگر در موارد مربوطه به  EWOVشکایت کرده اید و هنوز مشکل حل نشده است.
گرف� مالیات ،ت
•اگر بدون در نظر ت ن
کم� از  ۱۲۰دالر بدهکاری داشته باشید و تا به
حال صورت حساب های تان را پرداخت کرده باشید.
اگر روز ممنوعیت روشن کردن آتش باشد خدمات آب ن
رسا� تان نمی تواند قطع
(محدود) شود.

قوان� را رعایت نکند چه ق
اگر ش�کت ارائه دهنده تان ی ن
اتفا�
می افتد؟

در ویکتوریا ،اگر ش�کت ارائه دهنده تان قو ی ن
ان� مربوط به قطع برق و گاز را رعایت
ن
نکند ،باید مبلغی با عنوان هزینه قطع یغ� قانو� ( )WDPبه شما پرداخت کند.

هزینه  WDPروزانه مبلغ  ۵۰۰دالر (برای قطع خدمات بعد از روز  ۱ژانویه  ،۲۰۱۶و
یا مبلغ  ۲۵۰دالر تا قبل از روز  ۱ژانویه  )۲۰۱۶می باشد – و یا می تواند ش
بخ� از این
مبلغ ها برای ش
بخ� از روز باشد .شما باید تا قبل از  ۱۴روز پس از قطع خدمات
ث
حداک� مبلغ
بگ�ید ،در یغ� اینصورت مبلغ  WDPتا
تماس
تان
دهنده
با ش�کت ارائه
ی
 ۳۵۰۰دالر را پوشش می دهد.
ت
ت
مش� ی ن
صور� که ش�کت ارائه دهنده شان ،قبل از اعمال
ک� آب ممکن است در
محدودیت در مرصف ،تمامی قو ی ن
ان� الزم در این موارد را رعایت نکرده باشد ،مشمول
دریافت هزینه ضمانت سطح خدمات ( )GSLبه مبلغ  ۳۰۰دالر بشوند.
اگر فکر می کنید که برق ،گاز یا آب تان به طور یغ� ن
قانو� قطع و یا محدود شده
بگ�ید .اگر نمی توانید مشکل تان را حل و
است ،با ش�کت ارائه دهنده تان تماس ی
بگ�ید.
فصل کنید ،می توانید با  EWOVتماس ی

کمک های مایل دیگر

یک رسی تخفیفات ت
دول� وجود دارند .کمک هزینه های آب و برق هم هستند که می
توانید ن
زما� که یک صورت حساب با مبلغ باالی دور از انتظار دریافت می کنید و یا
بگ�ید .ش�کت ارائه دهنده انرژی
تغی�ی در ش�ایط تان به وجود می آید از آنها کمک ی
ی
ت
تان می تواند با ارائه ت
نکا� در مورد بهره وری و ی ز
ن� اطالعا� در مورد مشاوران مایل به
شما کمک کند.
در برگه شماره  :۷مشکالت در پرداخت صورت حساب های انرژی و آب متعلق به
 ،EWOVمنابع ت
بیش�ی برای کمک ت ن
گرف� وجود دارد.
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وصل مجدد خدمات

تا ت
بگ�ید.
کم� از  ۱۰روز کاری پس از قطع خدمات با ش�کت ارائه دهنده تان تماس ی
ن
بگ�د ،یا شما تقاضای کمک هزینه آب
زما� که توافق در پرداخت در برنامه کار قرار ی
ش
و برق کرده باشید و دیگر دلییل برای قطعی خدمات وجود نداشته باشد� ،کت ارائه
دهنده باید خدمات تان را در همان روز دوباره وصل نماید ،به ش�طی که تقاضا قبل
بگ�د .اگر تقاضا بعد از ساعت  ۳بعد از ظهر باشد،
از ساعت  ۳بعد از ظهر صورت ی
وصل مجدد به روز کاری بعد موکول می شود.
به دالیل ن
ایم� ،برای وصل مجدد برق ،کلید اصیل حتماً باید در حالت “خاموش” باشد.
به دالیل ن
ایم� ،برای وصل مجدد گاز ،حتماً باید یک فرد باالی  ۱۸سال در محل
حضور داشته باشد.

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

 آیا قبل از قطعی خدمات و یا ایجاد محدودیت در مرصف ،صورت
حساب ،اخطاريه یادآوری و هشدار برای قطعی خدمات دریافت کرده
اید؟
ن
 آیا زما� که برای پرداخت مشکل پیدا کردید در مورد آن با ش�کت ارائه
دهنده تان بحث و گفتگو کرده اید؟

صحبت با ش�کت ارائه دهنده خدمات:

 اگر دچار قطعی خدمات و یا محدودیت در مرصف شدید ،با ش�کت ارائه
بگ�ید تا به آنها اطالع داده و یک برنامه پرداخت تنظیم
دهنده تان تماس ی
کنید و از آنها بخواهید تا قطعی خدمات و یا محدودیت در مرصف تان
را رفع کنند.
گ
 در این مورد فکر کنید که اگر قرار باشد عقب افتاد� حساب تان را طبق
یک برنامه منظم پرداخت کنید چه ی ز
م�ان می توانید پب�دازید.
از ش�کت ارائه دهنده تان پب�سید که آیا در این مورد هزینه قطع یغ� ن
قانو�

یا هزینه ضمانت سطح خدمات به شما تعلق می یگ�د یا نه.

تماس با :EWOV

 اگر نمی توانید مشکل خود را مستقیما با ش�کت ارائه دهنده تان حل و
بگ�ید.
فصل کنید ،با  EWOVتماس ی
 تمام جزئیات خود را آماده داشته باشید ،که شامل صورت حساب ها،
اخطاريه های یادآور ،اخطاريه هشدار برای قطع خدمات و یادداشت های
خودتان ی ز
ن� می شود.
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