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រហូ តមកទល់ពេលនេះ ត�ើគេ
បានផ្ដាច់អ្នកហ�ើយឬ?
អ្ន កគួ របានទទួ ល
សេចក្ ដីជូនដំណឹងអំពីការផ្ដាច់
ពីក្ រុមហ៊ុនអ្ន ក។
សូ មមេត្តាម�ើលផ្នែ កនេះដ�ើម្បី
ទទួ លបានព័ត៌មានលម្ អិតអំពី
ទំនាក់ទំនងក្ រុមហ៊ុន។

កំណត់សម្គាល់

07

08

ផ្នែ កទីផ្សារ (ម៉ាកឃីធីង)
អ្ន កលក់អាចនឹងគោះទ្វារអ្ន ក ឬ
ហៅទូ រសព្ទ ទៅអ្ន ក ដោយសុំឲ្យអ្ន កផ្លាស់ប្ ដូរក្ រុម
ហ៊ុន។
ប�ើអ្នកមិនចង់និយាយ ទៅ
កាន់អ្នកលក់ទាង
ំ នេះ ចូ រ:
• និយាយថា៖
‘ខ្ញុំអត់ចំណាប់អារម្ម ណ៍ទេ សូ មអរគុណ’។
• សុំឲ្យអ្ន កលក់ចាកចេញ។

ដ�ើម្បីទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍អ្នក
ត្រឡប់មកវ ិញសូមមេត្តា:
• ទាក់ទងក្ រុមហ៊ុនអ្ន ក។
• សុំជំនួយបង់ថ្លៃ វ ិក្ក យបត្ររបស់អ្នក។

អត្ត សញ្ញាណ

• សាកសួរអំពីពេលវេលាដែលអ្ន កនឹងទទួ ល
បានអត្ថ ប្រយោជន៍អ្នកត្រឡប់មកវ ិញ។
ហៅទូ រសព្ទ ទៅ អ្ន កស�៊ើបអង្កេ តបណ្ដឹង
ល�ើបញ្ហាថាមពល និងទឹក (វ ិចតូ រ ីយ៉ា)
តាមទូ រសព្ទ លេខ 1800 500 509 ហ�ើយយ�ើ
ងខ្ញុំអាចជួ យអ្ន កឲ្យទទួ លការភ្ជាប់ឡ�ើង វ ិញ
បាន។

កំពុងរ� ើចេញឬ?
វ ិក្ក យបត្រ
ចុងក្រោយ

នៅពេលអ្ន កកំពុងចេញ អ្ន កត្រូវ
ហៅទូ រសព្ទ ទៅក្ រុមហ៊ុននានារបស់អ្នកដ�ើម្បីសុំ
វ ិក្ក យបត្រចុងក្រោយ។
ចូ រប្រាប់ពួកគេនូ វអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក។

ទាក់ទង EWOV
ត្រូវចាំថា: មុននឹងអ្ន កទាក់ទងយ�ើងខ្ញុំ អ្ន កត្រូវ
ព្យាយាម ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួ យនឹងក្ រុម
ហ៊ុនអគ្ គិសនី, ឧស្ម័ន (ហ្កាស) ឬផ្គត់ផ្គ ង់ទឹក។
ប�ើអ្នកមិនប្រាកដក្នុងចិត្តថា ក្ រុមហ៊ុនណាមួ យដែលអ្ន
កមានទំនាក់ទំនងជាមួ យនោះ ចូ រពិនិត្យម�ើលល�ើ វ ិក្ក យ
បត្ររបស់អ្នក។
ហៅទូ រសព្ទ ទាក់ទងមកយ�ើងខ្ញុំ: 1800 500 509 (ហៅឥតគិតថ្លៃ)
នៅចន្លោះម៉ោ ង 8:30 ព្រឹក និងម៉ោ ង 5 ល្ងាច (ថ្ងៃ ច័ន្ទដល់សុក្រ)។

អ្ន កត្រូវសុំអត្ត សញ្ញាណ (ID) សិន
មុននឹង និយាយទៅកាន់
អ្ន កលក់តាមផ្ទះណាម្នាក់។
ប�ើអ្នកចុះហត្ថ លេខាល�ើកិច្ចសន្យាមួ យ
ហ�ើយក្រោយមកប្ ដូរ ចិត្តរបស់អ្នកនោះ
អ្ន កមានពេលចំនួន 10 ថ្ងៃធ្វ ើការ ដ�ើម្បី
ទាក់ទងឲ្យក្ រុមហ៊ុនលុប កិច្ចសន្យា នេះបាន។
ល�ើសពីនេះ អ្ន កលក់អាចទាក់ទងអ្ន កតាម
ទូ រសព្ទ បាន។ ប�ើអ្នកមិនចង់ឲ្យពួ កគេ
ទាក់ទងអ្ន កទេនោះ សូ មមេត្តាទូ រសព្ទ ប្រាប់
កុំឲ្យទូ រសព្ទ ចុះឈ្មោះតាមលេខ 1300 792 958។

ចូ លប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត (អនឡាញ): www.ewov.com.au
អ៊ីម៉ែលមកយ�ើងខ្ញុំ: ewovinfo@ewov.com.au
សរសេរសំបុត្រមកកាន់យ�ើងខ្ញុំ: Reply Paid 469 Melbourne VIC 8060
(យ�ើងខ្ញុំទទួ លសំបុត្រនៅ Braille)
ផ្ញើទូរសារមកយ�ើងខ្ញុំ: 1800 500 549 (ទូ រសារឥតគិតថ្លៃ )
សេវាកម្ម អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់: 131 450
ចំពោះអ្ន កមានបញ្ហាត្រច�ៀក និងបញ្ហានិយាយ ចូ រទាក់ទង
ផ្នែកបញ្ជូនបន្តថ្នា ក់ជាតិ។
នៅអនឡាញតាមអាសយដ្ឋាន: www.relayservice.gov.au
និយាយ និងអាន
ប�ើអ្នកអាចនិយាយ តែមិនអាចស្ដាប់ទូរសព្ទ បាន:
133 677 ឬ 1800 555 677 (ទូ រសព្ទ ឥតគិតថ្លៃ )
វាយអក្សរ និងស្ដាប់
ប�ើអ្នកអាចស្ដាប់ តែមិនអាចនិយាយទូ រសព្ទ បាន:
133 677 ឬ 1800 555 677 (ទូ រសព្ទ ឥតគិតថ្លៃ )
និយាយ និងស្ដាប់
ប�ើអ្នកពិបាកយល់តាមការហៅទូ រសព្ទ :
1300 555 727 ឬ 1800 555 677 (ទូ រសព្ទ ឥតគិតថ្លៃ )

ការជួយអ្ន កជាមួ យនឹងបញ្ហា
ថាមពល និងទឹក
អ្ន កស�៊ើបអង្កេ តបណ្ដឹងល�ើបញ្ហាថាមពល និងទឹក (វ ិចតូ រ ីយ៉ា) (EWOV) ជួ
យឲ្យអ្ន កដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងចំពោះក្ រុមហ៊ុនអគ្គិសនី, ឧស្ម័ន (ហ្កាស)
(ដែលរ ួមមាន LPG) នឹងទឹក។

សេវាកម្មយ�ើងខ្ញុំឥតមានគិតថ្លៃទេ ដូ ច្នេះសូ មទូ រសព្ទ មកយ�ើងខ្ញុំ
តាមរយៈពេលលេខ 1800 500 509 (ទូ រសព្ទ ឥតគិតថ្លៃ )
ឬ ម�ើល វ ិបសាយយ�ើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋាន www.ewov.com.au
អ្ន កអាចទូ រសព្ទ ទៅផ្នែ កអ្ន កបកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមលេខ 131 450
បាន។
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កំពុងរ� ើចូ លឬ?
អគ្ គិសនី, ឧស្ម័ន (ហ្កាស) និងទឹកមានការគិតថ្លៃ ។
អ្ន កចាំបាច់ត្វរូ បង្កើតគណនីរបស់អ្នកសម្រាប់អ
គ្ គិសនី, ហ្កាស និងទឹក
ចូ រអនុវត្តតាមដំណាក់កាលទាំងនេះ:
• ហៅទូ រសព្ទ ទៅក្ រុមហ៊ុនអគ្ គិសនី,
ហ្កាស និងទឹក។
• ប្រាប់ពួកគេថា អ្ន កចង់ ភ្ជាប់សេវាកម្ម ។
• ពោលប្រាប់ និងប្រកបឈ្មោះអ្ន ក
និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។
• ប�ើអ្នកមានកាដសម្បទាន ចូ រធ្វើ ឲ្យប្រាកដថា
ឈ្មោះដែលអ្ន កប្រាប់នោះដូ ចគ្នា
នឹងឈ្មោះដែលមាននៅល�ើកាដរបស់អ្នក។
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ការជ្រើសរ� ើស
ក្ រុមហ៊ុនរបស់អ្នក
អ្ន កសម្រេចជ្រើសរ�ើសក្រុមហ៊ុនថាមពលរបស់អ្នក។
ចូ រប្រៀបធ�ៀបដោយទាក់ទងសម្រាប់Victorian
Energy Compareតាមទូ រសព្ទ លេខ 13 61 86 ឬ
compare.switchon.vic.gov.au

អ្ន កមិនអាចសម្រេចជ្រើសរ�ើសក្រុមហ៊ុនថាមពលរប
ស់អ្នកបាន។
ដ�ើម្បីរកម�ើលនូ វក្ រុមហ៊ុនផ្គ ត់ផ្គ ត់ទឹកមួ យ ដែល
បាន បម្រើសេវាកម្ម នៅតំបន់អ្នក សូ មនិយាយ
ទៅក្ រុមប្រឹក្សាមូ លដ្ឋាន របស់អ្នក, អ្ន កធ្វើការងារជា
មួ យនឹងពលរដ្ឋដែលគ្មានឯកសិទ្ធិ ឬអ្ន កជិតខាង។
ឬម�ើល www.water.vic.gov.au
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ឈ្មោះ
អ្ន ក

04

ិ យបត្រ
ការទូ ទាត់ វក្ក
អ្ន កត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើអគ្ គិសនី, ហ្កាស
និង ទឹកដែលអ្ន កប្រើប្រាស់។ ប�ើអ្នកមិនទូ ទាត់
វ ិក្ក យបត្រអ្ន កទេនោះ គេនឹងផ្ដាច់ថាមពល ឬ
កម្រិតការប្រើប្រាស់ទឹករបស់អ្នក។
អ្ន កអាចទូ ទាត់ វ ិក្ក យបត្រដូ ចខាងក្រោមនេះ
បាន:

• នៅការ ិយាល័យប្រៃសណីយ៍អូស្ត្រា លីមួយ។

• តាមចំនួនទឹកប្រាក់តូចៗចេញពីការ
ទូ ទាត់តាម Centrelink របស់អ្នកបាន។
សាកសួ រ Centrelink អំពីរប�ៀបដែលដោះ
ស្រាយបញ្ហានេះបាន ដោយប្រើ Centrepay។

អ្ន កប្រើអគ្ គិសនី, ហ្កាស និងទឹកកាន់តែច្រើនកាលណា
អ្ន កត្រូវបង់ប្រាក់ច្រើនកាលនោះ។ គ្រឿងសម្ភារៈអគ្ គិស
នីមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង ផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវប្រើថា
មពលយ៉ាងច្រើន។

ត្រូវប្ រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលអ្ន កប្រើគ្រឿងកម្ដៅ,
ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនសម្ ងួតសម្លៀក
បំពាក់។
ត្រូវចងចាំចំពោះការបិទក្បាលរ៉ ូប ៊ីណេនានា។

ត្រូវការពេល
ច្រើនទ�ៀត ដ�ើម្បីទូទាត់
បង់ប្រាក់បានឬ?
មានវ ិក្ក យបត្របីប្រភេទដែល ក្ រុមហ៊ុនអ្ន កនឹងផ្ញើ:
• វ ិក្ក យបត្រល�ើកទីមួយ
• សេចក្ដីជូនដំណឹងរំឭក
• សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការផ្ដាច់
ប�ើអ្នកចាំបាច់ត្វរូ ការពេលវេលាច្រើនទ�ៀត
ដ�ើម្បី ទូ ទាត់ វ ិក្ក យបត្រមួ យបាន សូ មមេត្តា
ទាក់ទង ក្ រុមហ៊ុនអ្ន ក។ ក្ រុមហ៊ុនអ្ន កអាចនឹង
ផ្ដល់ឲ្យ អ្ន កនូ វគម្រោងទូ ទាត់មួយបាន។
ការផ្ដល់ នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្ន ក បង់ចំនួនទឹកប្រាក់តូចៗ
ជាទ�ៀងទាត់និងញឹកញាប់ជាង។

ល�ើសពីនេះ អ្ន កអាចមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួ
យផ្សេងទ�ៀត ពីក្រុមហ៊ុនអ្ន កដូ ចជា:
ការបញ្ចុះសម្រាប់កាដសម្បទាននៅល�ើ
វ ិក្ក យបត្ររបស់អ្នក។
• ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានដូ ចជា
សម្បទានជំនួយសង្គ្រោះល�ើសេវាសាធារណៈ
សំខាន់ៗ (URG)។

ការសន្ សំសម្ចៃប្រាក់កាស
ឈ្មោះ អ្ន ក
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• តាមទូ រសព្ទ ដោយប្រើកាដ ឥណពន្ធ ឬ
ឥណទាន។

• ការប្រឹក្សាយោបល់ល�ើផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុដោយ
ឥតគិតថ្លៃ ។
• ដំបូន្មានសន្ សំសម្ចៃថាមពល ឬ
ការជួ បនៅ ផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃ ។

• ជាមួ យនឹងធនាគារកិច្ចល�ើព័អ៊ីនធឺណិត។

ប�ើអ្នកចាំបាច់ត្វរូ ការជំនួយ ចូ រទាក់ ហៅ
ទូ រសព្ទ ទៅអ្ន កស�៊ើបអង្កេ តល�ើ បណ្ដឹង អំពី
បញ្ហាថាមពល និងទឹក (វ ិចតូ រ ីយ៉ា) តាមលេខ
1800 500 509។

