
ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਿਾਰੇ 
ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੱਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਹੀਬਿੰਗ ਨੰੂ ਚੱਲਦਾ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਚੰਤਾਤੁਰ ਹੋ?

ਆਸਿ੍ੇਲੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ 
COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਬਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਿਰ ਇਕ ਥਾਂ 
ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਊਰਜਾ ਬਿਕ੍ੇਤਾ, ਿਾਕੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ 
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਹਸਾਿ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•   ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਿਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਮਆਦ ਬਿੱਚ ਿੰਡਣ 
ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਅਦ ਬਿੱਚ ਸਬਹਮਤ ਹੋਈ 
ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨਾ

•   ਗਰੰਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੱਤੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਬਹਣਗੀਆਂ 
ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਿਾਪਸ ਆਪਣੇ 
ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ

•   ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੋਿਾਰਾ ਕੋਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ 
ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ

•   ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਹਸਾਿ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ ਕਰਨਾ

•   ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੋਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉਣਾ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ JobSeeker ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਕਿੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਬਧਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਰੇ ਦੂਸਬਰਆਂ ਿਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਬਜਕ ਦੂਰੀ ਿਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਜਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਬਹਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ – ਇਸ ਬਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ।

•   ਸਰਦੀਆਂ ਿਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਚੋਂ ਿਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 
ਬਿੱਚ ਬਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਿਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨੈਿਿਰਕ ਉਦੋਂ ਬਤਆਰ ਹੋਣ 
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ

•   ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਖੇਤਰ ਬਿੱਚ ਲਾਿਮੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪਬਹਲ ਬਦੱਤੀ ਹੈ

•   ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਹੈ ਬਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-
ਲਾਿਮੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

•   ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਮੀਿਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਬਨਤ ਰੀਬਡੰਗ ਬਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕ 
ਆਪਣੇ ਮੀਿਰ ਦੀ ਰੀਬਡੰਗ ਖੁਦ ਬਕਿੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਦੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣ ਬਲਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਊਰਜਾ ਬਿਕ੍ੇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਿਰ ਹੈ। ਪਬਹਲਾ 
ਕਦਮ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਕ੍ੇਤਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਬਜਸ 
ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ।


