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ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 
ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ �ਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਕਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਕਹਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਿੇਿਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 

ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਸਕਹਯੋਗ ਦੇਣਾ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਿਾਣਿਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਊਰਿਾ ਕਬੱਲ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਤੀ ਨੰੂ 
ਸਮਝ ਸਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਿਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰ ਸਿਣ।

ਊਰਿਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਿਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਤੱਿ 
ਫੈਲਾਉਣ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਿ ਤੱਿ ਮੁਲਤਵੀ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ  ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਿੇ 
ਅਕਿਹੀ ਯੋਿਨਾ ਸਿਾਕਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਣੇ 
ਰਕਹਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨਾ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਈ ਿਾਣਿਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਊਰਿਾ ਕਬੱਲ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵੱਤੀ ਸਕਿੱਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਊਰਿਾ �ਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ (ਕਰਟੇਲਰ) ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਲੋਿ ਘਰ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਕਵਹਾਰਿ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਿਾ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ 
ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ।  

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ? ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਊਰਿਾ ਪ੍ਰਚੂਨ 
ਕਵਿਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।
ਅਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਵੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ 
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਊਰਿਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ 
ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਅਤੇ ਕਤਆਰ ਹੈ।   

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਗੁਪਤ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਿਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਦਾ ਸੰਪਰਿ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਿਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਬੱਲ 
ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਹੱਸੇ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

•  ਘਰ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਊਰਿਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਕਿਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਊਰਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਕੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਿਰਨ ਵਕੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ।

•  ਿੀ COVID-19 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਿਾ ਬਕੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤ ਿੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਕੱਚ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ।

•  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਕੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਕੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚੂਨ 
ਵਕਿਰੇਤਾ ਅਿਕਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਿਨਾ ਸਿਾਪਕਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਾਸਤੇ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੋਵੇ।

•  JobSeeker (ਿੌਬਸੀਿਰ) ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਿਾ 
ਬਕੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਕਆਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ 
ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਿਾ 
ਹੱਿੋਂ ਨਾ ਗੁਆ ਦਵੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਕਿਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਵਿਰੇਤਾ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਰਾਿ ਸਰਿਾਰਾਂ COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਗਾਹਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ –  
 energycouncil.com.au/coronavirus ਉੱਤੇ ਰਾਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣੋ

http://www.energycouncil.com.au/coronavirus

