
الطاقة في جنوب استراليا
 ان جنوب استراليا موطن ألناس من 

كل انحاء العالم.
قد تكون طريقة التعامل مع األمور هنا غير مألوفة بالنسبة للوافدين 

حديثاً، لذلك فإن الغرض من هذا المنشور هو توضيح كيفية استهالك 
الطاقة.

يتم استخدام الكهرباء والغاز لتزويد المنازل والمصالح التجارية 
بالطاقة في والية جنوب استراليا.

جميع المنازل في جنوب استراليا مزودة بالكهرباء، ولكن بعضاً منها 
فقط مزودة بالغاز كذلك.

ُتستخدم الكهرباء في تشغيل أشياء مختلفة مثل المصابيح 
والثالجات والتلفزيونات وأجهزة التبريد/التدفئة، وبعض سخانات 

الماء والطباخات.

يمكن ان ُيستخدم الغاز في تشغيل أجهزة مختلفة مثل سخانات الماء 
والطباخات والمدافئ.

استخدام الطاقة وتوفيرها
كلما ازداد استخدامكم للكهرباء والغاز، كلما 

زادت المبالغ المالية التي يتوجب عليكم دفعها 
لشركات تجهيز الطاقة. 

ان من المهم استخدام فقط مقادير الكهرباء والغاز التي تحتاجونها فعاًل.

تتوفر الكثير من المعلومات على موقع sa.gov.au/energy لمساعدتكم 
في توفير الطاقة، وبداًل عن ذلك يمكنكم االتصال بخدمة استشارات 

الطاقة (Energy Advisory Service)، حيث تتوفر خدمات الترجمة 
الشفاهية والخطية عند الطلب.

توجد نصائح أولية حول كيفية توفير الطاقة في منشورتوفير الطاقة في 
المنزل – دليل بصري (Saving energy at home – a visual guide). يتوفر 

هذا المنشور في عدد من اللغات ويمكن تحميله من خالل فتح رابط 
.sa.gov.au/energypartners على الموقع download publications

دفع تكاليف استهالك الطاقة
يقوم ساكنو المنازل بشراء الطاقة من خالل ’شركة تجهيز طاقة‘. 

تتضمن فواتير الطاقة تكاليف توفير الخدمة )تسمى ’رسوم تجهيز‘(، 
ورسوم استهالك الطاقة الفعلية، باإلضافة الى %10 ضريبة سلع 

.(GST) وخدمات

المنازل المزودة بالكهرباء والغاز معاً تستلم فاتورتين، وتدفع رسمين 
للتجهيز )رسم لكل خدمة(. 

يتم حساب مقدار الكهرباء الواجب الدفع بوحدة كيلو واط ساعة 
(kWh)، والغاز بوحدة ميجا جول (MJ)، فمثاًل يمكن ان تكون التعرفة 40 

.MJ و 4 سنت لكل kWh سنت لكل

قياس االستهالك
يقوم عداد الكهرباء بقياس استهالك الكهرباء في منزلكم، وإذا كان 

المنزل موصاًل بشبكة الغاز يوجد عداد خاص لقياس استهالك الغاز. 
تتم قراءة هذه العدادات بشكل منتظم من ِقبل شركة تجهيز الطاقة 

لكي تتمكن من ارسالكم فاتورة فيها مقدار الطاقة التي استهلكتموها.

استخدام الطاقة بشكل آمن
اعتنوا دومًا بصحتكم وبصحة المحيطين بكم، ال 

تجازفوا بصحتكم عند محاولتكم توفير الطاقة.
ال تدفؤوا المنزل باستخدام الفرن الغازي أو الطباخ أو المدفأة الغازية 

المخصصة للحدائق، وال تستخدموا خرزات الحرارة (heat beads) أو 
الفحم بمختلف انواعه داخل المنزل، حيث انها تبعث غازات سامة 

يمكنها ان تمرضكم أو حتى تقتلكم.

ان بعض المدافئ الغازية المخصصة لداخل المنزل مصممة بدون 
مدخنة أو انابيب موصلة الى خارج المنزل. ان هذا النوع من المدافئ 

تحتاج الى تهوية جيدة لكي يتم استخدامها بشكل آمن، لذلك ال 
تستخدموها في غرف صغيرة مثل غرف النوم.

 carbon monoxide للمزيد من المعلومات، اعملوا بحثاً عن مصطلح
.sa.gov.au غاز اول أوكسيد الكاربون( على الموقع(

فهم الطاقة
دليل استخدام الكهرباء والغاز للوافدين حديثًا
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 المقارنة بين الخيارات
ان جميع خطط استهالك الطاقة المتاحة مدرجة في قائمة على 

الموقع energymadeeasy.gov.au أو يمكنكم االطالع عليها من خالل 
االتصال على الرقم  165 585 1300. 

إذا كنتم بحاجة لمترجم، اتصلوا بخدمة الترجمة الخطية والشفاهية 
Energy Made Easy  على الرقم 450 131 واطلبوا توصيلكم بمؤسسة

على رقم الهاتف أعاله.

اتخاذ خيار
ان عملية اختيار خطة الطاقة المناسبة يمكن ان يكون أمراً محّيراً. 

اطلبوا المساعدة من الجهات التالية:

صديق أو زميل   •

موظف اجتماعي )انظروا فقرة الحصول على مساعدة أدناه(   •

خدمة استشارات الطاقة من خالل االتصال على الرقم    •
 1888 8204 أو 907 671 1800 )مكالمة مجانية من خالل 

الهاتف األرضي(.

 الحصول على أفضل 
صفقات الطاقة

هناك الكثير من شركات تجهيز الطاقة التي تقدم 
الكثير من العروض المختلفة لخطط استهالك 

الطاقة.
يحتاج ساكنو المنزل الختيار الخطة التي تلبي احتياجاتهم. ان اختيار 

خطة الطاقة المناسبة لكم مهم، حيث ان ذلك سيؤثر على مقدار 
المبالغ التي ستدفعونها الستهالك الكهرباء أو الغاز.

ربما تختارون شراء الكهرباء والغاز من شركتين مختلفتين، أو قد يمكنكم 
الحصول على صفقة أفضل فيما لو استخدمتم شركة واحدة لكليهما. 

الحصول على مساعدة
مساعدة من شركة تجهيز الطاقة

ستستلمون من شركة تجهيز الطاقة فواتير 
الكهرباء أو الغاز الذي استهلكتموه.

تستطيع شركة تجهيز الطاقة مساعدتكم من خالل عدد من الطرق:

تحتوي الفاتورة التي ترسلها الشركة على الكثير من المعلومات    •
المفيدة، وفهمكم للفاتورة قد يساعدكم في إدارة استهالككم 

للطاقة في المنزل و تدبير تكاليفها.

عادة ما يتم ارسال فواتير الطاقة كل ثالثة أشهر، ولكن يمكنكم    •
اختيار الدفع كل شهر أو كل أسبوعين أو حتى كل أسبوع ألجل 

تسهيل وضع ميزانية مالية للبيت.

إذا واجهتم صعوبات في دفع الفاتورة، سيكون بإمكان شركة    •
تجهيز الطاقة ترتيب خطة للدفع أو تضعكم في برنامج الضائقة 

المالية الخاص بها. كما ان بإمكانها إحالتكم الى موظفين 
اجتماعيين بضمنهم مشاوري طاقة ومشاورين ماليين للحصول 

على المساعدة والدعم.

إذا كنتم من مستحقي الحصول على تخفيض في كلفة الطاقة    •
)انظروا فقرة المساعدة في دفع الفاتورة(، تأكدوا من ظهور هذا 
التخفيض في فاتورتكم، وإذا كان غير موجود، تحققوا من األمر مع 

.Concessions SA شركة تجهيز الطاقة ومع مؤسسة

ال تنتظروا الى ان يفوت الموعد النهائي لدفع الفاتورة حتى 
تطلبوا المساعدة.

المساعدة في دفع الفاتورة 
زوروا الموقع sa.gov.au/concessions أو اتصلوا بالخط الساخن لمؤسسة 

Concessions SA على الرقم 758 307 1800 لمعرفة فيما إذا كنتم من 
مستحقي الحصول على دعم مالي للمساعدة في دفع تكاليف فواتير 

الطاقة أو أي تكاليف معيشية أخرى.

في حالة مواجهتكم لصعوبات مالية، اتصلوا أواًل بشركة تجهيز الطاقة 
لمعرفة طبيعة المساعدة التي يمكنهم تقديمها. يمكنكم الحصول 

على المزيد من المساعدة من ِقبل مشاور مالي. للحصول على 
مساعدة مجانية، زوروا الموقع connected.org.au أو اتصلوا على الرقم 

7100 8245 08 أو 007 007 1800.

العثور على موظف اجتماعي
بإمكانكم العثور على أقرب موظف اجتماعي من خالل زيارة الموقع 

connected.org.au أو االتصال على الرقم الخاص بالمنطقة التي 
تعيشون فيها:

الهاتفالمنطقة
شمال اديليد الداخلي  •

غرب اديليد  •
جنوب اديليد الداخلي  •

08 8245 7100

مركز مدينة اديليد  •
شرق اديليد  •

شمال اديليد الخارجي  •
جنوب اديليد الخارجي  •

ريف جنوب استراليا الجنوبي  •

1800 615 677

ريف جنوب استراليا الشمالي  •1300 067 777

حل األمور العالقة مع شركة تجهيز الطاقة
 إذا كانت لديكم مشاكل مع شركة تجهيز الطاقة ولم 

 تتمكنوا من حلها، سيكون بإمكان أمين مظالم الطاقة والمياه 
(Energy and Water Ombudsman) المساعدة. زوروا الموقع 

ewosa.com.au )بإمكانكم تغيير اللغة في اعلى الشاشة( أو اتصلوا 
بأمين المظالم على الرقم 565 665 1800.

اتصلوا بخدمة استشارات الطاقة للحصول على مشورة مجانية لتوفير الطاقة
sa.gov.au/energy :انترنت 

 energyadvice@sa.gov.au :بريد الكتروني 
 هاتف: 1888 8204 أو 907 671 1800 )مكالمة مجانية من خالل الهاتف األرضي(

خدمة ترجمة شفاهية أو خطية متوفرة عند الطلب.
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tel:+61-8-8245-7100
tel:1800-615-677
tel:1300-067-777

