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کډه کول؟
آخري
بیل

که تاسې کډه کوئ ،تاسې باید خپلو شرکتونو ته تلیفون
وکړئ او د آخري بیلونو غوښتنه وکړئ.
هغوی ته خپل نوی آدرس ورکړئ.

له  EWOVسره اړیکه ونیسئ
په یاد وساتئ :وړاندې تر دې چې له مونږ سره اړیکه نیسی
تاسې باید د خپل بریښنا ،غاز او اوبو له شرکتونو سره ستونزه
حل کړئ .که تاسې پدې نه پوهیږئ چې له کوم سرکت سره
یاست ،خپل بیل وګورئ.
مونږ ته پدې شمیره تلیفون و کړئ( 1800 500 509 :وړیا تلیفون(
د سهار له  8.30څخه د مازدیګر تر  5پورې له دوشنبې تر جمعې پورې.
په انټرنټ کېwww.ewov.com.au :
مونږ ته ایمیل وکړئewovinfo@ewov.com.au :
مونږ ته ولیکئReply Paid 469 Melbourne VIC 8060 :

په بریښنا او اوبو کې
له تاسې سره مرسته کول
د بریښنا او اوبو مفتش (ویکتوریا(
له تاسې سره مرسته کوي ترڅو د بریښنا،
غازو (پشمول د  (LPGاو اوبو د شرکتونو شکایتونه حل کړئ.
)(EWOV

زمونږ خدمات وړیا دي ،ځکه نو مونږ ته پدې شمیره تلیفون وکړئ 1800 500 509
)وړیا تلیفون) یا زمونږ ویب پاڼه وګورئ www.ewov.com.au
تاسې کوالی شی د ژباړونکي خدماتو ته تلیفون وکړئ 131 450

)مونږ د بریل مکتوبونه هم منو(
مونږ ته فکس وکړئ( 1800 500 549 :وړیا فکس(
د ژباړونکي خدمات131 450 :

هغه کسان چې له اوریدلو او خبرې کولو سره ستونزه لري د ملي اړیکو
له خدماتو سره اړیکه ونیسئ:
په انټرنټ کېwww.relayservice.gov.au :
خبرې کول او لوستل
که تاسې خبرې کوالی شئ ،مګر اوریدالی نشئ ،دې شمیرې ته تلیفون
وکړئ 133 677 :یا ( 1800 555 677وړیا تلیفون(
ټایپ کول او غوږ نیول
که تاسې اوریدالی شی ،مګر نشی کوالی په تلیفون کې خبرې
وکړئ 133 677 :یا ( 1800 555 677وړیا تلیفون(
خبرې کول او غوږ نیول
که په تلیفون کې ستاسې په خبرو څوک په سختی پوهیدالی شي:
ا 1300 555 727یا ( 1800 555 677وړیا تلیفون(

Pashto
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بازار موندنه

ځینې خلک کیدای شي ستاسې دروازه وټکوي یا تلیفون
وکړي او غوښتنه وکړي چې خپل شرکت بدل کړی.

آیا ستاسې خدمات
بند شوي؟
تاسې باید له خپل شرکت څخه
د خدماتو بندیدو خبرتیا السته
رواړې وي.
مهرباني وکړئ د شرکت د اړیکې
د جزییاتو لپاره دا وګورئ.

که تاسې نه غواړئ د پلورلو لدې
خلکو سره خبرې وکړئ:
• ورته ووایاست چې تاسې لیوالتیا نلرئ،
مننه.
م

خبرتیا

• د پلورلو له کس څخه وغواړئ چې والړ شي.
دې لپاره چې خپل خدمات بیرته السته رواړئ،
مهربانې وکړئ:
• له خپل شرکت سره اړیکه ونیسئ.
پیژند پاڼه

وړاندې تردې چې د پلورلو له هر کس سره خبرې
وکړئ ،تاسې باید د پیژند پاڼې ) (IDغوښتنه وکړئ.
که تاسې قرارداد السلیک کړئ او بیا پریکړه بدله کړئ،
تاسې کوالی شی د  10کاري ورځو په ترڅ کې له شرکت
سره اړیکه ونیسئ او قرارداد فسخه کړئ.
کیدای شي د پلورلو کسان له تاسې سره په تلیفون
اړیکه ونیسي .که تاسې هغوی نه غواړی چې له تاسې
سره اړیکه ونیسي ،مهربانې وکړی د تیلفون مه کوی
ثبت ته پدې شمیره تیلفون  1300 792 958وکړئ.

• د بیلونو د تادیاتو لپاره د مرستې غوښتنه وکړئ.
• پوښتنه وکړئ چې خدمات به مو کله بیرته پیل شي.
د بریښنا او اوبو مفتش (ویکتوریا) ته پدې شمیره
 1800 500 509تلیفون وکړئ او مونږ کوالی شو تاسې
سره
مرسته وکړو چې بیرته وصل شئ.
ل
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آیا تاسې د پیسو ورکولو
لپار اضافي وخت ته اړتیا لرئ؟
هغه بیلونه چې ستاسې شرکت درلیږي درې ډوله دي:
• لمړی بیل
• یادوونکی خبرتیا
• د بندولو خبرتیا
که تاسې د بیل د تادیه کولو لپاره اضافي وخت ته اړتیا
لرئ ،مهرباني وکړئ له خپل شرکت سره اړیکه ونیسئ.
کیدای شي ستاسې شرکت تاسې ته د تادیه کولو پالن
درکړي .دا به تاسې ته اجازه درکړي چې په منظمه توګه
کمې پیسې په ډیره موده کې ورکړئ.

کیدای شي تاسې به له خپل شرکت څخه د نورو
مرستو مستحق هم اوسی لکه:
ستاسې د بیلونو د تخفیف یو کارټ.
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بیلونو تادیه کول
تاسې اړتیا لرئ چې د بریښنا ،غازو او اوبو د لګښت پیسې
ورکړئ .که تاسې د خپلو بیلونو پیسې ورنکړی ،کیدای شي
.بریښنا به مو بنده شي یا اوبه محدود شي.
تاسې کوالی شی خپل بیلونه تادیه کړئ:

تاسې د بریښنا خپل شرکت غوروی.

پدې شمیره
اړیکه ونیسی یا دا ویب پاڼه وګورئ
compare.switchon.vic.gov.au

کډه رواړل؟
بریښنا ،غاز ،او اوبه وړیا ندي .تاسې باید خپله بریښنا ،غاز او
اوبه ترتیب کړئ.
دا ګامونه تعقیب کړئ:
• د بریښنا ،غازو او اوبو یوه شرکت
ته تلیفون وکړئ.
• هغوی ته ووایاست چې تاسې غواړی دا خدمت
نصب کړئ.

• د آسترالیا د پوستې په خونه کې.

• که د پیسو اندازه کمه وي د خپل سنټر لینک له پیسو څخه.
له سنټر لینک څخه وپوښتی چې دا له سنټر پی څخه
څنګه کیږي.

• وړیا مالي مشوره.
که تاسې مرستې ته اړتیا لرئ ،نو مهرباني وکړئ
د بریښنا او اوبو له مفتش (ویکتوریا) سره پدې
شمیره  1800 500 509اړیکه ونیسی

د خپل شرکت غوره ول
ته  Victorian Energy Compareپرتله کړئ او 13 61 86

• د حکومت مرسته لکه د خدماتو سره د مرستې پیسې
• د بریښنا د سپمولو وړیا مشوره یا په کور کې لیدنه.
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• په تلیفون د ډیبټ یا کریډټ کارت څخه په کار
اخیستو سره.

• په آنالین بانک دارۍ سره.

تاسې نشی کوالی د خپل اوبو شرکت غوره کړی.
که غواړی پدې پوه شی چې د اوبو کوم شرکت ستاسو په
ساحه کې خدمت کوي ،مهرباني وکړئ د سیمې له خپلې
ښاروالۍ ،د ځای په ځای کیدلو کارکوونکي یا ګاونډي
سره اړیکه ونیسی ،یا دا ویب پاڼه وګورئ
www.water.vic.gov.au
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پیسې سپمول
له هرڅومره زیاتې بریښنا ،غاز او اوبو څخه که تاسې کار
اخلئ ،تاسې به زیاتې پیسې ورکوئ .ستاسې په کور کې
ځینې سامانونه ډیره بریښنا لګوي.

پام وکړئ کله چې له بخارۍ ،ایرکندیشن او د کالو وچوونکي
څخه کار اخلئ .په یاد وساتی چې نلونه وتړی.

• خپل نوم او آدرس واضح ووایاست.
• که تاسې د تخفیف یو کارت لرئ ،کوښښ وکړئ
چې هغه نوم چې تاسې ورکوی له هغه نوم سره چې
ستاسې په کارت کې دی ورته وي.

ستاسې
نوم
ستاسې نوم

