
 

 

 

 
 

 

 
    

   
 

   
      

           

 و رقب ایههنزی هدر 
 و ییجو فهصر دخوزگا
 یستز محیط حفظ به

 کنید کمک
 به نیداتومی ،(VEU) اوریتکوی رژیان ایقتار هامنرباب

 شتهاد سیسترد تخفیف با فمصر کم تالمحصو
 | فارسی Farsi.کنید ییجوفهصر دخو زگا وقبریهاقبض ردو شیدبا

 دهی انرژی ویکتوریاف کننده طرح هدف بازسانی به مصربرگه اطالع ر

VEU فد مصراهم می کند تا در خانه و کسب و کار خوای اهالی ویکتوریا فرا برطلبانه دولت ویکتوریا است که مشوق هایی ریک ابتکار داو 
 ض برق و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کند.د بخشند. این به کاهش قبوا بهبوبرق و گاز ر

 دنایط بوواجد شر

سی داشتهف دسترالت و خدمات کم مصرنامه شرکت کنند وبا تخفیف به محصوهمه خانواده ها و کسب و کارهای ویکتوریا می توانند در این بر
 طلبانه است.مشارکت شما داو باشند. 

 نامه آسان استشرکت در این بر

 د نگاه کنید.الت موجوبه محصو 1. حلهمر

 ا کاهش دهید.د را انتخاب کنید تا هزینه های برق و گاز خوالتی که می خواهید نصب کنید رمحصو 2. حلهمر

 ائهباشد. ار VEU فالت کم مصرائه دهنده معتبر کار کنید که مجاز به نصب محصوائه دهنده معتبر تماس بگیرید. باید با یک اربا یک ار 3. حلهمر

ای نصب انتخاب می کنید. آنها به شماای هر محصولی هستند که برداخت برپرائه تخفیف یا بازدهندگان معتبر همچنین مسئول ار
 خواهند گفت: 

 التی می توانید استفاده کنیداز چه محصو •

 ا نصب کند.الت انتخابی شما رچه کسی می تواند محصو •

معتبر ههندد ئهارا یا سسترد رد لیمحصو فتنیا یابر

یدبگیر ستما VEU (03) 9032 1310  نیپشتیبا تلفن خط  با
 دنینشازسپد.یدهارشفرژیاناءقتاردورمدر اتالعاطایربار 1  لطفاً

.دیدهارشفار 0 ه،نزیگنایهبالصات

؟ یدراد ییاشنو یا تکلم مشکل یا هستید اشنونا یاآ
677 133 هرشما به ملی لهر تماخد با  لطفا یا  ً

www.relayservice.gov.au  یدبگیر ستما

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


 

  

 فه جویی کنیدد صرض برق و گاز خودر قبو  VEUاز طریق 

 کسب و کارها خانوارها

می  سطتقاء/ها، یک خانوار متوبسته به ار پس انداز جاری در سال
دالر در هزینه 1100تا201 تواند ساالنه بین

فه جویی کند.برق و گاز صر

تقاء/ها، می ه کسب و کار و اربسته به انداز
دالر در سال 40007تا500 توانید بین

فه جویی کنید.صر

 VEU نامهحق و حقوق شما تحت بر

 ایف کنندگان تعیین می کند. این برا با هدف حمایت از مصرفتاری ردهای رفتاری است که حداقل استاندارای یک کد ردار VEU نامهبر
 کند.تقاء فعالیت می کنند صدق میاریابی ارائه یا بازهمه کسانی که در ار

 اریابیفعالیت های باز

د، باید:با شما تماس بگیر VEU نامهد برف آنها فعالیت می کند در مورائه دهنده معتبر یا شخص ثالثی که از طرگر یک ارا

اریابی کنند.شند/بازا به شما بفرور VEU نامهتقاء برائه شده هستید، ارسال سن دارید و قادر به درک اطالعات ار 18 تی که باالیفقط در صور • 

طلبانه است و شما مجبور نیستید شرکت کنیدنامه داوضیح دهد که این برتو • 

دید می کنندا از خانه یا کسب وکار شما بازده اند و چرا دریافت کرس شما رنه آدرضیح دهد که آنها چگوتو • 

ای چه شرکتی کار می کنندبه شما بگوید بر • 

اه داشته باشند.ا به همرئیات پیمانکار اصلی است رو جز ABN همیشه یک کارت شناسایی که شامل یک عکس، نام کامل، اطالعات تماس، • 

الت یا خدمات استفاده نکننداریابی محصوش یا بازای فرواز تاکتیک های فشار باال بر • 

ائه دهندا اردن آنها رائه شده و متناسب بود کاالها یا خدمات اراطالعات دقیق در مور • 

 ای دولت ویکتوریا یا کمیسیون خدمات اساسی کار میا بیان نکنند - که شامل این است که آنها برست یا فریبنده هستند رچیزهایی که نادر • 

 ائه می دهد.اریابی ارای اهداف بازا بره تلفن( رصی )مانند شمارکنند، یا اینکه دولت ویکتوریا اطالعات تماس خصو

معتبر ههندد ئهارا یا سسترد رد لیمحصو فتنیا یابر

یدبگیر ستما VEU (03) 9032 1310  نیپشتیبا تلفن خط  با
 دنینشازسپد.یدهارشفرژیاناءقتاردورمدر اتالعاطایربار 1  لطفاً

.دیدهارشفار 0 ه،نزیگنایهبالصات

؟ یدراد ییاشنو یا تکلم مشکل یا هستید اشنونا یاآ
یا  133 677 ً  هرشما به ملی لهر تماخد با  لطفا
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 )ادامه( VEU نامهحقوق شما تحت بر

 دادهاارقر

ف آنها کار می کند کار می کنید، آنها باید:ائه دهنده معتبر یا شخص ثالثی که از طرگر با یک ارا

داد ببندندارد قرسال یا بیشتر سن دار 18 دی کهفقط با فر • 

ده باشیدا درک کرد به شما بگویند و شما قبل از شروع کار آن رد هر کاری که باید انجام شوند که در مورمطمئن شو • 

 دادارائه دهد. در قرداد به شما ارارسط آنها و یک قرائه شده توتقاء ارو همچنین ار VEU نامهد حقوق و تعهدات شما تحت براطالعاتی در مور • 

د.اف از خدمات مشخص شودن، و مدت انصرده خارج کرهای از رشنه هزینه اضافی، روئیات محصول/خدمات، قیمت و هر گوباید جز

ا که باید قبل از شروع آن انجام دهید متوجه شده ایدبه شما بگویند و مطمئن شوید که هر کاری ر • 

ا نصب می کندتقا را ادامه دهید، به شما بگوید چه کسی ارگر تصمیم دارید استفاده از محصول یا خدماتی را • 

 ائه دهند.ا نصب می کند، ارتقاء رای تماس با شخص یا شرکتی که اره تلفن بریک شمار • 

 انجام کار

ف آنها فعالیت می کند، آنها باید:ائه دهنده معتبر یا شخص ثالثی که از طرهنگام شروع کار با یک ار

ده باشیدا اعالم کرد رضایت خوفقط زمانی شروع به کار کنند که ر • 

 ای نصب، وا شروع نکنند. این ممکن است شامل زمان و تاریخ، محصول/سرویس برا به شما اطالع نداده اند کاری رئیات کار رگر جزا • 

دهنده معتبر و اطالعات تماس باشد.ائهدهد، مانند ارا انجام میاطالعات شخصی که کار ر

د صحبت کنندسال سن دار 18 دی که باالیفقط با فر • 

ا به شما بدهند تا در صورت نیاز بتوانید با آنها تماس بگیریدپس از اتمام کار، اطالعات تماس شان ر • 

 ائه دهند.ا به شما ارالعمل و اطالعات ضمانت محصول/خدمات نصب شده رنه دستوراطالعات حل اختالف و هرگو • 

 با ما صحبت کنید؟VEU  نامهد برآیا می خواهید در مور
(03)ً   هبا شمار لطفا 9032 veu@esc.vic.gov.au   نیدتماس بگیرید یا به ما ایمیل بز 1310

 اجعه کنید؟ف کننده به چه جای دیگری مرد به عنوان یک مصرد حقوق خوفتن در مورای کمک گربر

  اریابی تلفنی نیستید، می توانید درگر مایل به دریافت تماس های بازا
 ای هرا برثبت نام کنید، که تماس با شما ر لیست عدم تماس تلفنی

نی می کند.قانوالیا یا خارج از کشور غیراریاب تلفنی غیرمعاف استرباز
 هاجعه کنید یا با شمارمر/www.donotcall.gov.au   به 

1300 792  تماس بگیرید.  958

  اریابی تلفنیاه کننده، بازست یا گمرد ادعاهای نادرگر شکایتی در مورا
 oria   s Victairffumer AConsاجعه به درب منزل دارید، بایا مر

تماس بگیرید. 
 یا  اجعه کنیدمر www.consumer.vic.gov.au/contact-us   به

131  هبا شمار  تماس بگیرید. 450

 تقای انرژی ویکتوریانامه ارای برفتار براین برگه اطالعاتی باید تحت آیین نامه ر

 د.ائه شوف کنندگان اربه مصر

https://www.donotcall.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/contact-us
mailto:veu@esc.vic.gov.au
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