
انرژي په جنوني اسټرالیا کې
 جنوبي اسټرالیا د نړۍ د ټ�ولو برخو څخه د خلکو 

لپاره کور ده.
نوي راغيل کډوال کیدای يش د هغو شیانو رسه چې څرنګه دلته کیږي آشنایي 

ونلري – دا الرښود د انرژي په هکله توضیحات ورکوي او دا چې څرنګه کار کوي.

انرژي )بریښنا او ګاز( په جنويب اسټرالیا کې په کورونو او کاروبارونو کې ورڅخه 
ګټه اخیستل کیږي.

په جنويب اسټرالیا کې، ټول کورونه بریښنا لري مګر یوازې ځینې کورونه ګاز لري.

بریښنا د څراغونو، یخچالونو، ټلویزیونو، بخاریو/کولرونو او ځينې د اوبو د 
جوشوونکو او د پخيل د منقلونو لپاره استعالیږي.

 ګاز کیدای يش چې د اوبو د جوشولو، د پخيل د منقلونو، او بخاریو لپاره 
استعامل يش.

د انرژي استعمال او سپما
تاسې چې څومره زیات بریښنا او ګاز استعمالوی، په 

همغه اندازه باید تاسې د انرژي پلورونکو شرکتونو ته 
پ�یسي ورکړی. 

نو له دې کبله دا اړینه ده چې په همغه کچه بریښنا او ګاز استعامل کړی چې 
څومره ستاسې اړتیا وي.

په sa.gov.au/energy کې ډير معلومات شته چې ستاسې رسه د انرژي په سپام 
کې مرسته وکړي. 

 کنه، تاسې کوالی شئ چې د انرژي د مشوريت خدمتونو رسه اړیکه ونیسئ. 
د ژباړې او ترجمې خدمتونه ستاسې په غوښتنه به ستاسې په چوپړ کې وي.

 Saving energy at home – a visual guide د انرژي د سپام ابتدايئ الرښوونې په
 )په کور کې د انرژي سپام – انځوریز الرښود( دا نرشیه په مختلفو ژبو 

کې ترالسه کوالی شئ او په sa.gov.au/energypartners ویبپاڼه کې د   
 ’download publications‘ په برخه کې یې پیدا کوالی شئ.

د انرژي د پ�یسو ورکول
اوسیدونکي انرژي د ’energy retailer‘ یا د انرژي د پلورونکو څخه پېرې.

د انرژي په ِبل کې تاسې ته د خدمتونو د وړاندې کولو بیه چې )دخدماتو مصارف( 
 نومیږي، د انرژي د مرصف بیه، او GST ۱۰٪ یا د اجناسو او خدماتو مالیات 

شامل دي.

هغه کورونه چې دواړہ بريښنا او ګاز ولري هغوی به دوه ِبلونه ولري او دوه 
ځانګړي د خدماتو د وړاندي کولو مصارف )یو د هر ډول خدمت دوړاندي کولو( 

لپاره به ورکوي.

 (MJ) باندې حسابیږي. ګاز په میګا ژول (KWh) بریښنا په کیلو واټ ساعت
حسابیږي. 

.MJ او ۴ سنټه په یو kWh د مثال په ډول، ۴۰ سنټه په یو

د استعمال اندازه کول 
د بريښنا میرت ستاسې د کور د بریښنا استعامل اندازه کوي او، که په کور کې 

ګاز وي، د ګاز میرت ګاز اندازه کوي. دا میرتونه په متواتره توګه ستاسې د انرژي د 
پلورونکي په واسطه لوستل کیږي ترڅو تاسې ته د هغه مرصف چې تاسې کړئ دئ 

ِبل در واستوي.

 د انرژي استعمالول په 
خوندي توګه 

تل د خپلې روغتیا او د هغو د روغتیا چې ستاسې شا 
اوخواه ته دي پاملرنه وکړئ – د انرژي د سپما له کبله 

خپله روغتیا په خطر کې مه اچوي. 
د کور د ننه ځایونه په ګازی منقل، د پخيل منقل یا هم په بیروين بخاریو مه 

ګرموئ. د کور د ننه د ډبرو سکاره، د لرګیو سکاره  یا مرتاکم شوی سکاره هم مه 
استعاملوی ځکه چې زهري ګازونه ورڅخه پورته کیږي چې کیدای يش ستاسې د 

ناروغتیا یا د مړينې سبب يش

ځېنې د کور د ننه ګازي بخارۍ داسې جوړې شوې دي چې د کور څخه بیرون ته 
دود کش نه لري – دا د هوا بدلیدو ته اړتیا لري تر څو په خوندي توګه کار وکړي. 

دا په کوچنیو خونو کې لکه د ویده کیدو په خونه کې مه استعاملوی.

په sa.gov.au ویب پاڼه کې د ’carbon monoxide‘ په هکله پلټنه وکړئ او نور 
معلومات تر السه کړئ.

په انرژي پوهیدل
د نوی�و راغلو کډ والو لپاره د بریښنا او ګاز په هکله الرښوونه

 Pashto



د اختیارونو مقایسه کول
د انرژي ټول پالنونه په energymadeeasy.gov.au کې لست شوي او یا 

۱۳۰۰۵۸۵۱۶۵ ته زنګ ووهئ.

که تاسې ترجامن ته رضورت ولرئ نو د ترجمې او ژباړې د خدمتونو رسه په 
 Energy Made Easy ۱۳۱۴۵۰ شمیره اړیکه ونیسئ او ورڅخه وغواړئ چې د

رسه په پاسینۍ شمیره اړیکه ونیيس.

د انتخاب کول 
داچې د انرژي کوم پالن انتخاب کړئ کیدای يش لږ سخت وي. نو د الندینیو څخه 

مرسته وغواړئ:

له ملګري یا له همکار څخه  •

د ټولنې له کارکوونکې څخه ) الندې د مرستې د غوښتنې برخه وګورئ(  •

د انرژي د مشورو خدمت ته په ۸۲۰۴۱۸۸۸ یا ۱۸۰۰۶۷۱۹۰۷ شمیره ټیلیفون   •
وکړئ )د لیني ټیلیفون څخه وړیا اړیکه ونیسئ(.

انرژي په ښه نرخ اخیستل
 د انرژي ګڼ پلورونکي شرکتونه شته دي چې 

ډول ډول د انرژي پالنونه لري.
میشت خلک باید داسې پالن وټاکي چې ددوی د اړتیاوو رسه سم وي. ستاسې لپاره 

دا مهمه ده چې د انرژي مناسب پالن وټاکئ ځکه دا په دې پورې تړاو لري چې 
تاسې د بريښنا یا ګاز لپاره څومره پييس باید ورکړئ.

 میشت خلک کوالی يش چې بریښنا او ګاز د بیلو بیلو پلورونکو څخه واخيل، 
 مګر کیدای يش که تاسې دواړہ له یوه پلورونکي څخه واخلئ نو تاسې ته 

ښه نرخ درکړي. 

د مرستې ترالسه کول
د انرژي دپلورونکو شرکتونو څخه مرسته

 تاسې ته به د استعمال شوي بریښنا او ګاز 
 بِلونه ستاسې د انرژي د پلورونکي شرکت 

لخوا در استول کی�ږي.
ستاسې د انرژي پلورونکئ رشکت هم ستاسې رسه په ډول ډول الرو کوالی يش 

مرسته وکړي:

هغه ِبل چې دوی درلیږې ډير ګټور معلومات پکښې شته. ستاسې په ِبل   •
پوهیدل تاسو رسه مرسته کوي تر څو تاسې د کور د انرژي استعامل او 

مصارف اداره کړای شئ.

د انرژئ ِبلونه معموالً هر دری میاشتې وروسته لیږل کیږي، مګر تاسې کوالی   •
شئ چې هره میاشت، هرې دوې هفتې، حتی هره هفته یې ورکړئ ترڅو 

ستاسې لپاره ددې بودیجې برابرول آسانه يش.

که تاسې د ِبل په ورکړہ کې مشکالت لرئ، د انرژي پلورونکي رشکتونه کوالی   •
يش چې تاسې ته په قسطي ډول د ِبل د ورکړې پالن جوړ کړي او یا هم 
ددوئ هغه پروګرام ته تاسې ته الرسسئ درکړي چې په سختو حاالتو کې 

د کومک لپاره دی. دوی همدارنګه کوالی يش تاسې د ټولنې کارکوونکو ته 
معريف کړي چې د انرژوي مشاورین او مايل مشاورین هم پکې شامل دي تر 

څو تاسې رسه مرسته ا کومک و کړي.

که چیرته تاسې د انرژي د تخفیف مستحقین یاست )د ِبل د ورکړې په هکله   •
د کومک برخه وګورئ( په دې ځان مطمنئ کړئ چې دا کمښت ستاسې په 

ِبل کې راغيل وي. که دا پکې نه وي، نو د انرژي د پلورونکي رشکت رسه او د 
جنويب اسټرالیا د تخفیفونو د ادارې څخه یې پوښتنه وکړئ.

که مو کومک په کار وي نو د انرژي د ِبل تر قضاء کیدو پورې انتظار مه کوئ!

د بِل په ورکړه کې مرسته 

 ددې لپاره چې وګورئ چې تاسې د مرصف شوې انرژي د ِبل د ورکړې 
 لپاره یا د ژوند د نورو مصارفو لپاره د مالې مرستې مستحق یاست او کنه نو 

 sa.gov.au/concessions وګورئ او یا هم د جنويب اسټرالیا د تخفیف ادارې 

ته په ۱۸۰۰۳۰۷۷۵۸ شمیره د ټیلیفون د مستقیمې کرښې رسه اړیکه ونیسئ.

که تاسې مايل ستونزې ولرئ، ملړئ ستاسو د انرژي پلورونکي رشکت ته ټیلیفون 
وکړئ او وګورئ دوی څه مرسته دررسه کوالی يش. مايل مشاور کوالی يش چې ال 
نوره مرسته دررسه وکړي. د وړیا مرستې لپاره connected.org.au وګورئ او یا 

۰۸۸۲۴۵۷۱۰۰ یا ۱۸۰۰۰۰۷۰۰۷ شمیرو رسه اړیکه ونیسئ.

د ټ�ولنې د کارکوونکي موندنه

 connected.org.au تاسې کوالی شئ چې تاسې ته نږدې د ټولنې کارکوونکئ په
پاڼه کې پیدا کړئ او یا هم هغه شمیرې رسه اړیکه ونیسئ چې ستاسو د اوسیدو 

په ساحه پورې مربوطه وي:

AreaPhone

د اډیالیډ نږدې شامل  •

د اډیالیډ غرب  •

د اډیالیډ نږدې جنوب  •

08 8245 7100

د اډيالیډ ښار  •

د اډیالیډ رشق  •

د اډیالیډ لیرې شامل  •

د اډیالیډ لیرې جنوب  •

د جنويب اسټرالیا جنويب برخې  •

1800 615 677

د جنويب اسټرالیا شاميل برخې  •1300 067 777

 د انرژي د پلورونکو سره 
ستاسو د مسائلو حل کول

که تاسې د خپلې انرژي د پلورونکي رسه مشکالت ولرئ او په دې نه یاست 
 (Energy and Water توانیديل چې حل یې کړئ، د انرژي او اوبو محتسب

(Ombudsman کوالی يش چې مرسته وکړي. د ewosa.com.au څخه لیدنه 
وکړئ )چې کله پاڼه خالصه يش نو په پاسینۍ برخه کښې یې ژبه بدلوالی شئ( او 

یا ۱۸۰۰۶۶۵۵۶۵ شمیرې ته زنګ ووهئ.

د انرژي د سپما د وړیا مشورې لپاره د انرژي مشورتي خدمت سره اړیکه ونیسئ
sa.gov.au/energy :ویب پاڼه 

 energyadvice@sa.gov.au :ایمیل 
 ټ�یلیفون: ۸۸۲۰۴۱۸۸۸ یا ۱۸۰۰۶۷۱۹۰۷ )د لیني ټ�یلیفون څخه وړیا اړیکه(

مئ ۲۰۲۰ستاسې د غوښتنې سره سم به د ژباړې او ترجمې مرسته ستاسو په چوپ�ړ کې وي.

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

