
انرژی در استرالیای جنوبی
 استرالیای جنوبی محل زندگی 

مردم از سراسر جهان است.
تازه واردان ممکن است با چگونگی انجام کارها در این جا آشنا نباشند - این 

جزوه چگونگی کارکرد انرژی را توضیح می دهد.

از انرژی )برق و گاز( در استرالیا جنوبی برای تأمین نیرو در خانه ها و کسب و 
کارها استفاده می شود. 

در استرالیای جنوبی، همه خانه ها دارای برق هستند اما فقط بعضی از 
خانه ها گاز دارند. 

از برق برای مواردی مانند روشنی، یخچال، تلویزیون، بخاری/ کولر و بعضی 
بخاری های آب گرم کن و و اجاق پخت و پز استفاده می شود.

از گاز ممکن است برای مواردی مانند آبگرم کن، اجاق پخت و پز و بخاری 
استفاده شود.

استفاده و صرفه جویی در 
مصرف انرژی

 هرقدر بیشتر از برق یا گاز استفاده کنید، 
باید پول بیشتر به خرده فروش انرژی خود 

پرداخت کنید. 
مهم است که فقط به اندازۀ ضرورت خود از برق یا گاز استفاده کنید. 

معلومات زیادی درsa.gov.au/energy وجود دارد تا به شما در صرفه جویی در 
مصرف انرژی کمک کند. به جای آن می توانید با خدمات مشاورۀ انرژی تماس 

بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه شفاهی و کتبی در دسترس 
خواهد بود.

 راهنمایی های اساسی صرفه جویی در مصرف انرژی در 
 Saving energy at home – a visual guide  )صرفه جویی انرژی در خانه – 

یک راهنمای بصری( گنجانده شده است. این نشریه به زبانهای مختلف 
 موجود است و می توان با کلیک کردن بر روی منوی "دانلود نشریات" 

در sa.gov.au/energypartners آن را دریافت کرد.

پرداخت برای انرژی 
خانواده ها انرژی را از طریق 'خرده فروش انرژی(’energy retailer‘) خریداری 

می کنند.

بل انرژی شامل هزینه های ارائه خدمات به شما ) که به نام "هزینه عرضه" 
 (GST) گفته می شود(، هزینه استفاده از انرژی و ٪10 مالیات کاال و خدمات

می باشد. 

خانه هایی که دارای برق و گاز هستند دو بل دریافت خواهند کرد و دو هزینۀ 
عرضه )یکی برای برق و دیگری برای گاز( پرداخت می کنند. 

مصرف برق در کیلووات ساعت (kWh) حساب می شود. گاز در میگاجولس 
(MJ) حساب می شود. طور مثال، 40 سنت در هر کیلووات ساعت و 4 سنت 

در هر میگاجولس.

اندازه گیری مصرف
میتر برق میزان مصرف برق شما را اندازه گیری می کند و اگر خانه به گاز 

وصل باشد، میتر گاز اندازه مصرف گاز را اندازه گیری می کند. این میترها 
به طور منظم توسط خرده فروش انرژی شما خوانده می شوند تا بتواند برای 

مقدار استفاده کردۀ شما بل ارسال کنند. 

استفادۀ بی خطر از انرژی 
همیشه متوجۀ سالمتی خود و اطرافیان خود باشید 

– هنگام تالش برای صرفه جویی در مصرف انرژی 
سالمتی خود را به خطر نیندازید. 

فضاهای داخلی را با استفاده از اجاق گاز، دستگاۀ پخت و پز گازی یا بخاری 
 ،(heat beads) گازی که برای فضای باز است گرم نکنید. از دانه های گرما
ذغال یا بریکت در داخل خانه استفاده نکنید، زیرا این ها گازهای سمی را 

خارج می کند که می تواند شما را مریض کند یا حتی بکشد. 

بعضی از بخاری های گازی داخل خانه بدون دودکش و یا نل به خارج از خانه 
طراحی شده اند – این بخاری ها برای کار کرد بی خطر به هوارسانی مناسب 

نیاز دارند. از این بخاری ها در اتاقهای کوچک مانند اتاق خواب استفاده 
نکنید. 

برای معلومات بیشتر "مونواکسید کاربن" را در sa.gov.au جستجو کنید.

فهمیدن انرِژی
راهنماي برق و گاز براي تازه واردان

  Dari / دری



 مقایسۀ گزینه ها

تمام پالن های موجود انرژی در energymadeeasy.gov.au ذکر گردیده اند 
یا جهت معلومات در این مورد با شمارۀ 165 585 1300 تماس بگیرید.

در صورت نیاز به ترجمان با شماره 450 131 با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی 
تماس بگیرید و از آنها بخواهید تا با Energy Made Easy )فهم انرژی آسان 

شده است( با شمارۀ فوق تماس بگیرند.

انتخاب گزینه
فهمیدن این که کدام پالن انرژی را بهتر است انتخاب کنید می تواند مشکل 

باشد. از این منابع کمک بخواهید:

یک دوست یا همکار  •

یک کارمند جامعه )دریافت کمک را در زیر ببینید(  •

خدمات مشاوره انرژی با تماس به شماره 1888 8204 یا 907 671 1800   •
)تماس رایگان از خطوط تلفون ثابت(.

به دست آوردن بهترین 
معامله در مورد انرژی

تعدادی زیادی از خرده فروشان انرژی وجود دارند که 
پالن های مختلف انرژی را ارائه می دهند.

خانواده ها باید یک پالنی را انتخاب کنند که نیازهای شان را برآورده سازد. 
انتخاب یک پالن مناسب انرژی برای شما مهم است زیرا بر مقدار پولی که برای 

مصرف برق یا گاز تان پرداخت  می کنید تأثیر خواهد گذاشت.

ممکن است خانواده ها بخواهند برق و گاز را از خرده فروشان مختلف 
خریداری کنند، اگرچه ممکن است در خرید هر دو از یک خرده فروش واحد 

معاملۀ بهتری بگیرند. 

کمک گرفتن
کمک از خرده فروشان انرژی

شما برای برق یا گاز که مصرف کرده اید از خرده 
فروش انرژی خود بل هایی را دریافت خواهید کرد.

خرده فروش انرژی شما می تواند به چندین طریق به شما کمک کند:

در بل هایی که آنها به شما می فرستند معلومات مفیدی وجود دارد.   •
دانستن بل تان می تواند به شما در کنترل مصرف انرژی خانه و هزینه ها 

کمک کند.

بل های مصرف انرژی معمواًل هر سه ماه ارسال می شود، اما شما می   •
توانید پرداخت ماهانه، دو هفتگی یا حتی هفتگی را انتخاب كنید تا 

بودجه سازی برای شما آسان تر شود.

اگر در پرداخت بل انرژی تان مشکلی دارید، خرده فروشان انرژی می   •
توانند برای شما پالن پرداخت ترتیب دهند یا زمینۀ دسترسی شما را به 

برنامۀ مشقت (hardship program) خود فراهم کنند. آنها همچنین می 
توانند شما را به کارمند جامعه، از جمله مشاور انرژی و مشاور مالی جهت 

کمک و پشتیبانی ارجاع دهند. 

اگر برای دریافت تخفیف درانرژی واجد شرایط هستید )به کمک در   •
پرداخت بل تان مراجعه کنید( اطمینان حاصل کنید که این تخفیف 

در بل شما نشان داده می شود. در صورتی که نشان داده نشود، با خرده 
 (Concessions SA) فروش انرژی خود و ادارۀ تخفیف استرالیای جنوبی

تماس بگیرید. 

منتظر نمانید تا پرداخت بل انرژی شما به تأخیر بیفتد تا 
درخواست کمک کنید!

کمک در پرداخت بل تان
به سایت sa.gov.au/concessions مراجعه کنید یا به شماره تلفون 

758 307 1800 با ادارۀ تخفیف استرالیای جنوبی تماس بگیرید و معلومات 
بگیرید که آیا برای کمک به هزینه بل های انرژی یا سایر هزینه های زندگی 

تان واجد شرایط دریافت کمک مالی هستید یا نه.

اگر مشکالت مالی دارید، ابتدا با خرده فروش انرژی خود تماس بگیرید و 
ببینید چه کمکی می تواند بکند. مشاور مالی می تواند کمک های اضافی 

بکند. برای راهنمایی رایگان از connected.org.au بازدید کنید و یا با شماره 
7100 8245 08  یا  007 007 1800 تماس بگیرید.

پیدا کردن یک کارمند جامعه
شما می توانید نزدیکترین کارمند جامعه را با بازدید از connected.org.au یا 

با تماس با شماره تلفون منطقۀ که در آن زندگی می کنید، پیدا کنید:

AreaPhone

ادیالید داخلی شمالی  •
ادیالید غربی  •

ادیالید داخلی جنوبی  •

08 8245 7100

(CBD) ناحیۀ کسب و کار مرکزی ادیالید  •
ادیالید شرقی  •

ادیالید بیرونی شمالی  •
ادیالید بیرونی جنوبی  •

روستای جنوبی استرالیای جنوبی  •

1800 615 677

روستای شمالی استرالیای جنوبی  •1300 067 777

حل و فصل مشکالت با خرده فروش انرژی تان
اگر با خرده فروش انرژی خود مشکلی دارید و نتوانسته اید مشکل را 

برطرف کنید، دادرس (Ombudsman) انرژی و آب می تواند کمک کند. از 
ewosa.com.au بازدید کنید )زبان را می توانید در باالی صفحه تغییر دهید( 

یا با شمارۀ 565 665 1800 تماس بگیرید.

 برای مشاورۀ رایگان در مورد صرفه جویی در مصرف 
انرژی با خدمات مشاورۀ انرژی تماس بگیرید

sa.gov.au/energy :آنالین 
 energyadvice@sa.gov.au :ایمیل 

 تلفون: 1888 8204 یا 907 671 1800 )تماس رایگان از خطوط تلفون ثابت(
می 2020در صورت درخواست، کمک در ترجمه شفاهی و کتبی ارائه می گردد.

tel:+61-8-8245-7100
tel:1800-615-677
tel:1300-067-777

