كيفية استخدام فواتيرك
للتحكم في زمام األمور.
قد تكون قراءة فاتورتك شاقة
ومربكة .هذا الشرح للفاتورة سيوضح
لك األقسام األكثر أهمية في
الفاتورة حتى تتمكن من العثور على
المعلومات التي تحتاجها وتتجاهل
األقسام التي ال تحتاج إليها.

رقم الحساب
هذا هو رقم حسابك مع شركة
الطاقة التي اشتركت معها .سوف
تطلب شركة الطاقة التي اشتركت
معها هذا الرقم في أي وقت
تتحدث معهم.

مدة الفاتورة
يبين ذلك كم مرة ترسل إليك
فاتورة الطاقة التي استخدمتها.
يمكنك أن تطلب فواتير الكهرباء
ً
ً
سنويا من شركة
شهريا أو ربع
الطاقة التي تشترك معها.

كم هو مبلغ فاتورتك؟
المبلغ المستحق من
الفواتير السابقة

إذا لم تدفع فاتورة الطاقة
بالكامل ،فإن هذا القسم يوضح
المبلغ المستحق عليك
تكاليف الطاقة لهذه الفاتورة

يوضح ذلك مقدار تكلفة
تزويد الطاقة لمنزلك خالل
فترة الفاتورة.
إجمالي المبلغ المستحق

هذا هو المبلغ المستحق عليك
من الفاتورة السابقة باإلضافة
إلى تكلفة الطاقة لفترة الفاتورة
الحالية.

راجع صحيفة حقائق صعوبة الدفع
للحصول على معلومات حول
حقوقك للحصول على مساعدة لدفع
فاتورة الطاقة الخاصة بك.

هل هناك عروض طاقة أرخص
متوفرة لمنزلك؟
في والية فيكتوريا ،يتوجب على
شركات الطاقة إخبارك إذا كان
لديها عرض طاقة أرخص لمنزلك.
إذا كان هذا الجزء من فاتورتك
ينص على أنه يمكنك التوفير،
فيمكنك الوثوق بتلك المعلومة.
ما مقدار الطاقة التي تستخدمها؟
اقرأ صحيفة حقائق عروض الطاقة
األرخص لمعرفة كيفية الحصول على
أرخص عرض لك.

يخبرك ذلك في المعدل ،كم عدد
وحدات الطاقة التي تستخدمها
كل شهر مقارنة بنفس الوقت من
العام الماضي .يخبرك ما إذا كانت
كمية الطاقة التي تستخدمها
تتغير.

للحصول على نصائح مهمة حول
الطرق السهلة لتوفير الطاقة مع
الحفاظ على الراحة ،اذهب إلى
صحيفة حقائق توفير الطاقة.

خدمة الترجمة المجانية
جميع شركات الطاقة لديها
خدمة ترجمة مجانية .إذا كنت
بحاجة إلى مترجم ،فاتصل برقم
الهاتف الموضح في فاتورتك
واتبع التعليمات.

راجع صحيفة حقائق فهم الطاقة
الخاصة بنا للحصول على دليلنا
اإلرشادي حول كيفية عمل الطاقة
في والية فيكتوريا .نشرح كل شيء
من اختيار شركة الطاقة ،إلى عقود
الطاقة ،وخصومات الدفع في الوقت
المحدد.
هل تحصل على تخفيضاتك؟
تعتبر تخفيضات الطاقة مهمة
في جعل الطاقة ميسورة التكلفة
ويمكن أن توفر لك مئات
ً
سنويا.
الدوالرات

انتقل إلى صحيفة حقائق التخفيضات
لمعرفة كيفية توفير المال من خالل
التخفيضات.

