
 

 
 

 

 

 وفر يف تكاليف الطاقة 
 ساعد يفالخاصة بك و

 الحفاظ على البيئة
 ياالية فيكتورة للطاقة بونامج تحسينات موفرمع بر

)Victorian Energy Upgrades )VEU، يمكنك 
 ة للطاقة بأسعار مخفضةصول إىل المنتجات الموفرالو

 | العربية Arabic والتوفير يف فواتير الطاقة الخاصة بك.

 ياالية فيكتورقة حقائق لمستهلكي النظام المستهدف لكفاءة استهالك الطاقة يف وور
Victorian Energy Effciency Target 

VEU ة للطاقة يف منازلهم وأعمالهم. ممااء تحسينات موفريا إلجر الية فيكتوريا تقدم حوافز لسكان و الية فيكتورة طوعية لحكومة وهي مبادر 
اري.ات االحتباس الحرتقليل انبعاثات غازباء ويساعد على خفض فواتير الكهر

 األهلية 

 مشاركتك طوعية. ة للطاقة بأسعار مخفضة.نامج والحصول على منتجات وخدمات موفريا المشاركة يف البر الية فيكتوريمكن لكل منزل وعمل يف و

 نامج سهلاك يف البراالشتر

ِ ة على المنتجات المتاحة.نظر إلق.  ١ ةالخطو
 اختر المنتجات التي ترغب يف تركيبها لتقليل تكاليف الطاقة الخاصة بك..  ٢ ةالخطو

 ة للطاقة يف إطاريب المنتجات الموفرتعامل مع مقدم خدمة معتمد. أنت بحاجة إىل العمل مع مقدم خدمة معتمد ومصرح له بترك .  ٣ ةالخطو

VEU.سيخبروك:ا مسؤولية تنظيم خصم أو حسم على أي منتجات تختار تركيبها. و يض يتحمل مقدمو الخدمات المعتمدون أ ً

 بأي المنتجات يمكنك استخدامها •

 بمن يمكنه تركيب المنتجات التي تختارها. •

للعثور على منتج متوفر أو مقدم خدمة معتمد
)٠٣(٩٠٣٢ ١٣١٠قمعلى الرVEU اتصل بمكتب مساعدة

للحصول على معلومات حول تحديث فئة الطاقة١جاء الضغط علىالر
.اضغط٠ المستخدمة. بعد اتمام االتصال بهذا الخيار،

 هل تعاين من الصمم أو ضعف السمع أو التخاطب؟

)National Relay تيةية الصوطنية للتقوجى االتصال بالخدمة الوير
)Service أو١٣٣ ٦٧٧قمعلى الر www.relayservice.gov.au

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


 

 VEU وفر يف فواتير الطاقة الخاصة بك من خالل 

 خدمة قطاع األعمال خدمة المنازل

 التوفير الجاري يف السنة

ًًً

ة، ا على التحسين/التحسينات الموفراعتماًد
 ١٢٠سطة توفير ما بينة المتويمكن لألسر

ا من تكاليف الطاقة.يا سنوالردو ا و١١٠٠الردو

 ا على حجم عملك والتحسين/اعتماد
ة، يمكنك توفير ما بينالتحسينات الموفر

الر يف السنة.ألف دوالر و٧٤دو ٥٠٠

ً

 VEU نامجحقوقك بموجب بر

 من معايير السلوك التي تهدف إىل حماية المستهلكين. ينطبق هذا على نة قواعد سلوك تحدد الحد األدىنعلى مدو VEU نامجيحتوي بر
 يقها.ة أو تسوكل من يشارك يف تقديم التحسينات الموفر

 يقيةأنشطة تسو

، فيجب عليهم:VEU نامجف ثالث يعمل نيابة عنه بشأن برإذا اتصل بك مقدم خدمة معتمد أو طر

ا على فهم المعلومات المقدمةًا وكنت قادر ًعام ١٨ كثر من لك فقط إذا كان عمرك أ VEU نامجة لبريق/بيع التحسينات الموفرتسو • 

ا للمشاركةًنامج تطوعي وأنك لست مضطرشرح أن البر • 

شرح كيفية حصولهم على عنوانك ولماذا يزورون منزلك أو عملك • 

اخبارك بقطاع األعمال الذي يعملون به • 

ئيسيوبيانات المتعاقد الر ABN قمتفاصيل االتصال بهم ورة واالسم الكامل وية تتضمن صورتداء بطاقة هوا على ار ًص دائمالحر • 

يق المنتجات أو الخدماتائد لبيع أو تسوعدم استخدام أساليب الضغط الز • 

تقديم معلومات دقيقة عن السلع أو الخدمات المقدمة ومالءمتها • 

 اليةيا أو لجنة الخدمات األساسية، أو أن حكومة و الية فيكتورعدم قول أشياء كاذبة أو خادعة - وهذا يشمل أنهم يعملون لصالح حكومة و • 

 يق.اض التسوقام الهواتف( ألغريا توفر معلومات اتصال خاصة )مثل أرفيكتور

للعثور على منتج متوفر أو مقدم خدمة معتمد
)٠٣(٩٠٣٢ ١٣١٠قمعلى الرVEU اتصل بمكتب مساعدة

للحصول على معلومات حول تحديث فئة الطاقة١جاء الضغط علىالر
.اضغط٠ المستخدمة. بعد اتمام االتصال بهذا الخيار،

 هل تعاين من الصمم أو ضعف السمع أو التخاطب؟

)National Relay تيةية الصوطنية للتقوجى االتصال بالخدمة الوير
)Service أو١٣٣ ٦٧٧قمعلى الر  www.relayservice.gov.au

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


 

 

 

 

 تكملة VEU نامجحقوقك بموجب بر

 دالعقو

ف ثالث يعمل نيابة عنه، فيجب عليهم:إذا كنت تعمل مع مقدم خدمة معتمد أو طر

كبرا أو أ ًعام ١٨ ام عقد إال مع شخص يبلغ من العمرعدم إبر • 

كد من إخبارك بأي عمل يجب القيام به وأنك تفهم هذا قبل بدء العملالتأ • 

 نها والعقد. يجب أنة التي يقدمو، باإلضافة إىل التحسينات الموفرVEU نامجاماتك بموجب برتقديم معلومات لك حول حقوقك والتز • 

 ات التهدئة )التي يمكنك خاللهايقاف التشغيل، وفتراءات إسوم إضافية، وإجرض األسعار وأي رضح العقد تفاصيل المنتج/الخدمة، وعريو

إلغاء العقد(

كد من فهمك ألي عمل يتعين القيام به قبل بدئهإخبارك بذلك والتأ • 

ا يف منتج أو خدمة ًإخبارك بمن يقوم بتركيب التحسين الموفر إذا اخترت المضي قدم • 

 قم هاتف لك لالتصال بالشخص أو الشركة التي تقوم بتركيب التحسين الموفر.توفير ر • 

 التعهد بتنفيذ العمل

ف ثالث يعمل نيابة عنه، فيجب عليهم:عند بدء العمل مع مقدم خدمة معتمد أو طر

د منحهم موافقتكبدء تنفيذ العمل فقط بمجر • 

 يخ، والمنتج/الخدمة التي سيتم تركيبها، ومعلوماتعدم بدء أي تنفيذ العمل إذا لم يخطروك بتفاصيل العمل. قد يشمل ذلك الوقت والتار • 

الشخص الذي يقوم بالنشاط، مثل مقدم الخدمة المعتمد وبيانات االتصال

ا ًعام ١٨ ه عنيد عمرالتحدث فقط مع شخص يز • 

كتمال تنفيذ العمل، إعطائك تفاصيل االتصال الخاصة بهم حتى تتمكن من االتصال بهم إذا لزم األمرد ابمجر • 

 اع وأي تعليمات ومعلومات ضمان للمنتج/الخدمات التي تم تركيبها.يدك بمعلومات حل النزتزو • 

 ؟VEU نامجيد التحدث إلينا عن برهل تر
veu@esc.vic.gov.au  يد اإللكتروين على العنواناسلتنا عبر البرأو مر )٠٣( ٩٠٣٢  ١٣١٠ قمجى االتصال على الرير

 تذهب للحصول على المساعدة فيما يتعلق بحقوقك كمستهلك؟ ينأ

 يق عبر الهاتف، يمكنكإذا كنت ال ترغب يف تلقي مكالمات التسو

 ، مما يجعل من غيرDo Not Call  سجل عدم االتصالالتسجيل يف 

 جي غير معفى االتصالايل أو خارالقانوين ألي مسوق عبر الهاتف أستر

 قمأو اتصل على الر/www.donotcall.gov.au  ةياربك. تفضل بز

١٣٠٠  ٧٩٢  ٩٥٨ .

 يقإذا كانت لديك شكوى بشأن ادعاءات كاذبة أو مضللة أو تسو
 ، فاتصل بشؤون المستهلكة المنزليةياريق عبر الزعبر الهاتف أو تسو

 ةيار. تفضل بزConsumer Affairs Victoria ياالية فيكتوريف و
www.consumer.vic.gov.au/contact-us أو اتصل على 

 .١٣١ ٤٥٠ قمالر

 نامجنة قواعد السلوك لبرقة الحقائق هذه للمستهلكين بموجب مدويجب تقديم ور

 .Victorian Energy Upgrades ياالية فيكتورة للطاقة بوالتحسينات الموفر

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