
 

 

 

 

ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 
'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ ਬਚਾਉਣ 
ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੋ 

ੂੰ

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਅੱਪਗਰੇਡ (VEU) ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ,  
ਤੁਸੀਂ ਛਟ ਿਾਲ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਾ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲਾ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ੋ ੇ ਂ
ਂ Punjabi |  ਪੰਜਾਬੀ 

Victorian Energy Effciency Target (ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ 
ਟਾਰਗੇਟ) ਸਕੀਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਥ ਪੱਤਰ 

VEU ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿ ਇੱਛਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਵਿਲਕਦਮੀ ਿੈ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆ ਨ   ਉਿਨਾ  ਦੇ ਘਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ  
ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ (ਲਾਭ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ  ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਬੱਲਾ ਨ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਿਾਊਸ ਗੈਸਾ ਦੇ ਵਨਕਾਸ ਨ   
ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ੈ ੁ ਂ ੰ ੂ ਂ ਂ ਂ
ਂ ੰ ੂ ਂ ੰ ੂ

ਯੋਗਤਾ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ੋ ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛ ਟ ਿਾਲ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਾ  ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਿਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਇੱਛਤ ਿੈ। 

ੈ ੋ ਂ ਂੇ
ੈ

ਇਸ ਪ੍ੋ ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਸਾ ਲਣਾ ਆਸਾਨ ਿੈ ੈ

ਕਦਮ 1 ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੰ ੂ ਦੇਖੋ। 

ਕਦਮ 2 ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਵਚਆ ਂਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਕਦਮ 3  ਵਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਦਾਤਾ  ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨ    ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਦਾਤਾ  ਨਾਲ ਕਮ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ  ਹੈ ਜੋ VEU  ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਾ  ਨ   ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡ ਦੁਆਰਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਛ ਟ ਜਾ  ਰੀਬੇਟ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ 
ਵ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨ ਦੱਸਣਗੇ ਵਕ: 

ੰ ੂ ੰ ਂ ੰ ੂੋ
ੇ ੋ ਂ

ੰ ੂ

• ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੰ ੂ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾ ਜਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾ ਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਂ ਂ ਂ ੂੰ

VEU  ਿੈਲਪਡਸਕ ਨ  (03) 9032 1310  'ਤੇ ਫ਼ਨ ਕਰੋ 
ਵਕਸੇ ਊਰਜਾ ਅੱਪਗਰੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ  1 ਦਬਾਓ।  
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,0 ਦਬਾਓ। 

ੈ ੂੰ ੋ
ੇ

ੇ

ਬੋਲ, ਗੂੰਗੇ ਜਾ ਬਵਿਰੇ? ੇ ਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ  National Relay Service (ਨ ਸ਼ਨਲ ਰੀਲਅ ਸਰਵਿਸ) 
ਨਾਲ 133 677 ਜਾ  www.relayservice.gov.au  'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ੇ ੈ ੇ
ਂ

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


   

   

 

 

 

  

  

 

  

 

VEU ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲਾ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਂ

ਘਰਾ ਲਈ ਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਲਈ ਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਬੱਚਤ ਅੱਪਗਰੇਡ/ਡਾ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਸਤ 
ਪਵਰਿਾਰ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 120 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲ ਕ  1,100  
ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਂ
ੈ ੇ

ਤੁਹਾਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ/ਡਾ  
'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ  
500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲ ਕ  74,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ  
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ੇ ਂ

ੈ ੇ

VEU ਪ੍ੋ ਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤੁਿਾਡ ਅਵਧਕਾਰ ੇ

ਇਸ VEU ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਿਿਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ Code of 

Conduct (ਜਾਬਤਾ) ਲਾਗੂ ਿੈ। ਇਿ ਅੱਪਗਡਾ  ਨ   ਵਡਲੀਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

ਂ
੍ਰੇ ਂ ੰ ੂ ਂ

ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾ ਂਉਹਨਾਂ ਿਲੋਂ ਇਸਨੰ ੂ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਇਸ VEU ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾਂ 
ਨੰ ੂ ਲਾ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 

• VEU ਪ੍ਗਰਾਮ ਅੱਪਗ੍ਡਾ ਂਨੰ ੂ ੰ ੂ ਵਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਪ੍ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀੋ ੇ  ਤੁਹਾਨ ਚਾਰਨਾ/ਿੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ 
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 

• ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

• ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾ ਂਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵਕਿੇਂ ਵਮਵਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 

• ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਫੋ  ਂਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ, ABN, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਠਕਦਾਰ ਦੇ ਿੇਰਿੇਟੋ, ਉਹਨਾ ੇ ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। 

• ਉਤਪਾਦਾ ਂਜਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਨੰ ੂ ਿੇਚਣ ਜਾ ਂਪ੍  ਂਰਣਨੀਤੀਆਂਚਾਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਿਾਲੀਆ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

• ਪ੍  ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਅਨਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਜਾ ੁ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-

• ਅਵਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਹੀਆ ਂਜਾਣ ਜੋ ਝੂਠੀਆ ਂਜਾ ਂਧੋਖਾਧੜੀ ਿਾਲੀਆ ਂਹਨ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ Essential 

Services Commission (ਬੁਵਨਆਦੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਕਵਮਸ਼ਨ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਇਹ ਵਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ 
ਵਨੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫੋ਼ ੰ ਬਰ) ਪ੍ਨ ਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾ ਜਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾ ਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਂ ਂ ਂ ੂੰ

VEU  ਿੈਲਪਡਸਕ ਨ  (03) 9032 1310 'ਤੇ ਫ਼ਨ ਕਰੋ 
ਵਕਸੇ ਊਰਜਾ ਅੱਪਗਰੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ  1 ਦਬਾਓ।  
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,0 ਦਬਾਓ। 

ੈ ੂੰ ੋ
ੇ

ੇ

ਬੋਲ, ਗੂੰਗੇ ਜਾ ਬਵਿਰੇ? ੇ ਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ  National Relay Service (ਨ ਸ਼ਨਲ ਰੀਲਅ ਸਰਵਿਸ) 
ਨਾਲ 133 677 ਜਾ  www.relayservice.gov.au 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ੇ ੈ ੇ
ਂ

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


      
 

 

 

  

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

VEU ਪ੍ੋ ਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤੁਿਾਡ ਅਵਧਕਾਰ ਜਾਰੀ ਿਨ ੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍  ਂਉਹਨਾਂ ੋਂ ੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਨਾਲ ਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹਨਾਂ ੰ ੂਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਿੱਲ ਕ ੰ  ਨ ਲਾ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 

• ਵਸਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ 

• VEU ਪ੍ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਵ਼ੰ  ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਪਗ੍ਡੋ ਮੇਿਾਰੀਆ ੇ 
ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਿਾ, ਅੰਦਾ਼ਨ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਫੀਸਾ, ਪਵਹਲਾ ਂਲੱਗੀਆ ਂਚੀ਼ਾਂ ੰ ੂਂ  ਨ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ੍ਾਂ ੇ ੰ ੂ, ਅਤੇ ਕੂਵਲ  (ਵਬਨ ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਨੰ ੂ ਉਨ੍ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਸਮਝਦੇ ਹੋ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾ ਂਸੇਿਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੱਪਗ੍ੇਡ ਕੌਣ ਲਗਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 

• ਅੱਪਗ੍ਡ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਂਕਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇੱਕ ਫੋ਼ ੰ ਬਰ ਪ੍ੇ ੇ ੰ ਨ ਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ੰ

ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍  ਂਉਹਨਾਂ ੋਂ ੰ ੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹਨਾਂ ੰ ੂਦਾਤਾ ਜਾ ਿੱਲ ਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਨਾਲ ਕ  ਨ ਲਾ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 

• ਵਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਦੰਦੇ ਹੋ 

• ਕੋਈ ਿੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆ ਂਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਵਮਤੀ, ਲਗਾਏ ਜਾਣ 
ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਿਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ ੇਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿ 

• ਵਸਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋ। 

• ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਵਿਿਾਦ ਵਨਪਟਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾ ਂਅਤੇ ਿਾਰੰਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ਨਾਲ VEU ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ? ੇ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ  (03) 9032 1310 'ਤੇ ਫ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾ ਸਾਨ  veu@esc.vic.gov.au  'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ੇ ੋ ਂ ੂੰ

ਇੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਿਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾ ਲਈ ਿੋਰ ਵਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਿੈ? ਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਵਟੰਗ ਕਾਲਾ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਸੀਂ  
Do Not Call register  (ਡ ਨਾਟ ਕਾਲ ਰਵਜਸਟਰ) 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਛਟ-ਮੁਕਤ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਰ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨ ਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। . 

ਂ ਂ
ੂ

ੋ ਂ
ੇ ੂੰ

www.donotcall.gov.au/ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1300 792 958 
'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡ ਕਲ ਝੂਠ ਜਾ ਗੁੰਮਰਾਿਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆ, ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਵਟੰਗ 
ਜਾ ਦਰਿਾਜਾ  ਿੜਕਾ ਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ  
Consumer Affairs Victoria (ਕਵ਼ਊਮਰ ਅਫ਼ਅਰ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ) 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ੇ ੋ ੇ ਂ ੰ ਂ
ਂ ੇ ਂ ਂ

ੰ ੇ

www.consumer.vic.gov.au/contact-us 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
131 450 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਅੱਪਗਰੇਡ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ Code of Conduct (ਜਾਬਤਾ) ਦੇ ਤਵਹਤ 
ਖ਼ਪਤਕਾਰਾ ਂਨੰ ੂ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

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