Utility charges – Arabic

ر�سوم خدمات المنافع

يتم توريدها ملنزلك مثل الكهرباء،
تدعى اخلدمات التي ّ
والغاز ،والبرتول ،واملياه ،وت�رصيف مياه املجاري،
بخدمات املنافع .وت�رشح لك هذه الن�رشة م�س�ؤولياتك
بخ�صو�ص تو�صيل هذه اخلدمات وقطع تو�صيلها.
وت�رشح لك �أي�ض ًا ما هي التكاليف التي تقع م�س�ؤوليتها
عليك والتكاليف التي تقع على م�س�ؤولية مالك العقار.
يتعي
� 6إذا كانت لديك م�شكلة مع خدمة منافع نّ
عليك �أو ًال االت�صال مبزود اخلدمة ،و�إذا مل يقم بح ّل
امل�شكلة ميكنك االت�صال باملحقق العام يف ال�شكاوى
املتعلقة بقطاع الطاقة واملياه يف ڤيكتوريا Energy
) and Water Ombudsman of Victoria (EWOVعلى
الرقم .1800 500 509 %

ر�سوم التو�صيل الأويل

عدادات منف�صلة

من املهم معرفة ما �إذا كانت لديك عدادات منف�صلة
خلدمات املنافع .والعداد املنف�صل هو العداد الذي يقوم
بقيا�س توريد خدمات املنافع �إىل منزلك فقط .فمث ًال
بع�ض عمارات ال�شقق تكون فيها عدادات منف�صلة
لكل �شقة ،بينما بع�ضها الآخر يكون فيها عداد واحد
فقط لقيا�س كمية املياه امل�ستهلكة يف عمارة ال�شقق
ب�أكملها .وميكنك معرفة ما �إذا كان هناك عداد منف�صل
باالت�صال مبا�رشة ب�رشكة التوزيع.

�إذا كان العقار له عداد منف�صل ف�أنت م�س�ؤول عن دفع
التكاليف التالية:
> كافة تكاليف توريد �أو ا�ستهالك الكهرباء �أو الغاز �أو
البرتول (ت�شمل تكاليف التوريد و�إعادة التو�صيل).
> تكاليف حتديث عداد الكهرباء �أو الغاز.
> كافة التكاليف القائمة على �أ�سا�س كمية املياه
امل�ستهلكة (ولي�س تكاليف الإمداد �أو �إعادة
التو�صيل).
> كافة تكاليف ت�رصيف مياه املجاري.
> كافة تكاليف ا�ستعمال قوارير الغاز (ولي�س توريد
قوارير الغاز �أو ا�ستئجارها).
وميكنك التفاو�ض على اتفاقية مع مالك العقار حول
قيامه بدفع �أي من هذه التكاليف .فمث ًال �إذا كان العقار
له حديقة كبرية يريد مالك العقار منك �صيانتها،
فيمكنك التفاو�ض ب�أن يقوم بدفع تكاليف ا�ستهالك
املياه مقابل قيامك ب�سقاية احلديقة بانتظام .ت�أكد من
�أن االتفاقية خطية وموقعة من قبل مالك العقار.
�إذا قام مالك العقار بدفع فاتورة �أنت م�س�ؤول عن
دفعها فيتطلب منك ت�سديد املبلغ �إىل مالك العقار .وال
ُي�سمح ملالك العقار بتحميلك تكاليف تزيد عن تلك
املطلوبة من قبل مقدم خدمة املنافع.

العقار لي�س له عداد منف�صل

�إذا كان العقار لي�س له عداد منف�صل للكهرباء �أو الغاز
�أو البرتول �أو املاء ف�أنت غري م�س�ؤول عن �أية تكاليف
لقاء تلك اخلدمة �أو لقاء توريدها .وتقع م�س�ؤولية هذه
التاليف على مالك العقار .و�إذا كان العقار ي�ستعمل
قوارير الغاز ف�أنت م�س�ؤول عن تكاليف الغاز ولي�س
تكاليف توويد القوارير �أو ا�ستئجارها.
�إذا كنت من م�ست�أجري الإ�سكان العام �أو الإ�سكان
املجتمعي ،وكان تركيب عدادات منف�صلة غري عملي (مثل
�شقق العمارات العالية) فبو�سع مكتب الإ�سكان Office
 of Housingفر�ض "ر�سم خدمة" على ا�ستهالك الغاز �أو
الكهرباء �أو املياه� ،أو ت�سهيالت التدفئة �أو الغ�سيل.

ت�سديد التكاليف

�إذا كنت قد قمت بدفع تكاليف خدمات منافع وكانت
من م�س�ؤولية مالك العقار فجب عليه ت�سديد املبلغ �إليك.
قم بكتابة ر�سالة �إىل مالك العقار تطلب منه فيها �إعادة
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يتم فر�ض ر�سوم التو�صيل الأويل عند تو�صيل خدمة
ّ
�إىل العقار لأول مرة .وامل�ست�أجرون غري م�س�ؤولني
عن ر�سوم التو�صيل الأويل خلدمات الكهرباء �أو املاء
�أو الغاز �أو البرتول ،حيث تقع م�س�ؤوليتها على مالك
العقار� .إذا حاول مالك العقار حتميلك هذه التكاليف
فيتعي عليك عدم دفعها( .ال ينطبق ذلك على خطوط
نّ
الهاتف� .أنظر "الهاتف" خلف هذه ال�صفحة).
و�إذا كنت قد دفعت ر�سوم التو�صيل الأويل فيجب على
مالك العقار �إعادة املبلغ �إليك .قم بكتابة ر�سالة �إىل
مالك العقار تطلب منه فيها �إعادة املبلغ �إليك خالل
 28يوماً ،و�أرفق ن�سخة عن كل من الفاتورة والإي�صال
واحتفظ بن�سخ عنها� .إذا مل يقم مالك العقار ب�إعادة
يتعي عليك تقدمي طلب �إىل املحكمة
املبلغ �إليك ،نّ
املدنية والإدارية يف ڤيكتوريا Victorian Civil and
 Administrative Tribunalلإ�صدار �أمر ملالك العقار
بت�سديد املبلغ �إليك.

العقار له عداد منف�صل

املبلغ �إليك خالل  28يوماً ،و�أرفق معها ن�سخة عن كل
من الفاتورة والإي�صال.
�إذا مل يقم مالك العقار ب�إعادة املبلغ �إليك خالل 28
يوماً ،ميكنك تقدمي طلب �إىل املحكمة املدنية والإدارية
يف ڤيكتوريا لإ�صدار �أمر ملالك العقار بت�سديد املبلغ
�إليك.
�إذا كانت التكاليف من م�س�ؤولية مالك العقار ورف�ض
مزود خدمة املنافع بالتهديد بقطع
الدفع ،قد يقوم ّ
يتعي عليك تقدمي طلب
ذلك
حدث
توريد اخلدمة .و�إذا
نّ
م�ستعجل �إىل املحكمة لإ�صدار �أمر بقيام مالك العقار
بدفع الفواتري .وبو�سع نقابة امل�ست�أجرين Tenants
 Unionم�ساعدتك يف تقدمي الطلب �إىل املحكمة .ويتطلب
مزود خدمة املنافع ب�أن هناك نزاع ًا
منك �أي�ض ًا �إعالم ّ
والتفاو�ض معهم حول عدم قطع التوريد� .إذا مل يوافق
يتعي عليك االت�صال باملحقق
مزود اخلدمة على ذلك نّ
ّ
العام يف ال�شكاوى املتعلقة بقطاع الطاقة واملياه يف
ڤيكتوريا ).(EWOV
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عند انتقالك لل�سكن يف عقار م�ست�أجر تقع امل�س�ؤولية
عليك لإعادة تو�صيل خدمات املنافع با�سمك.
ويتعي عليك توجيه �إ�شعار مبدة � 48ساعة ملزودي
نّ
هذه اخلدمات ،و�سوف يقومون بالرتتيب لتو�صيل
اخلدمة وقراءة العداد .قم ب�إعالم مزود خدمة املياه
يتم
يف منطقتك عند انتقالك لل�سكن يف العقار لكي ال ّ
حتميلك تكاليف ا�ستهالك املياه من قبل امل�ست�أجر
ال�سابق.
و�إذا كنت تريد تركيب جتهيزات �أو �أجهزة حتقق الكفاءة
يف ا�ستهالك الطاقة (مثل ر�أ�س الدو�ش الذي ُيخ ّف�ض
اندفاع املياه) ميكنك حماولة التفاو�ض مع مالك
ويتعي عليك �أي�ض ًا
العقار لدفع التكاليف �أو تقا�سمها.
نّ
معرفة ما �إذا كان مالك العقار يريد الإبقاء عليها
�أو �إزالتها بعد مغادرتك للعقار ،لأنه مبوجب قانون
الإيجارات ال�سكنية ل�سنة Residential Tenancies 1997
 Act 1997يتطلب عادة من امل�ست�أجرين �إزالة �أية
جتهيزات قاموا ب�إ�ضافتها و�إعادة العقار �إىل حالته
الأ�صلية.
� 6إذا كنت حتمل بطاقة العناية ال�صحية Health
 Care Card Holderوتواجه �صعوبات يف دفع فاتورة
منافع� ،أو كنت بحاجة �إىل جهاز �أ�سا�سي مثل ثالجة
�أو غ�سالة ،قد تكون م�ؤه ًال ملنحة �إغاثة املنافع
� Utility Relief Grantأو منحة الأجهزة والبنية التحتية
 .Appliance and Infrastructure Grantللمزيد من
املعلومات ات�صل بوحدة التخفي�ضات يف دائرة
اخلدمات الب�رشية Department of Human Services
 Concessions Unitعلى الرقم .1800 658 521 %

عند انتقالك من العقار

ال توجد ر�سوم على قطع التو�صيل عند انتقالك من
العقار ،ولكن يجب عليك �إعالم مزودي خدمات املنافع
ب�أنك �سترتك القعار للرتتيب لقراءة نهائية للعداد وقطع
يتعي
تو�صيل خدمات املنافع ،ومن �ضمنها الهاتف .نّ
عليك توجيه �إ�شعار مبدة � 48ساعة� .إذا مل تقم بقطع
تو�صيل خدمات املنافع قد يتطلب منك نتيجة لذلك
دفع فاتورة امل�ست�أجر التايل.

الت�صليحات

�إذا كانت هناك حاجة �إىل ا�ستبدال �أجهزة �أو متديدات
مزودة من قبل مالك العقار (�أنابيب ،حنفيات ،خدمة
ّ
املاء ال�ساخن ،الخ) فيجب ا�ستبدالها مبنتجات تقدير
 .Aوتقدير  Aتقوم مبنحه هيئة املقايي�س اال�سرتالية
 Standards Australiaللأجهزة والتمديدات التي حتقق
الكفاءة يف ا�ستهالك املياه� .إذا مل يقم مالك العقار
با�ستبدال الأجهزة �أو التمديدات ب�أخرى ذات تقدير A
ف�أنت ل�ست م�س�ؤو ًال عن تكاليف املياه ،حيث ت�صبح
من م�س�ؤولية مالك العقار �إىل حني قيامه با�ستبدالها
يتعي عليك
مبنتجات ذات تقدير � .Aإذ حدث ذلك معك ،نّ
�إعالم مالك العقار ب�أنه م�س�ؤول عن تكاليف املياه �إىل
حني ا�ستبدال اجلهاز� .إذا رف�ض مالك القعار الدفع،
ميكنك تقدمي طلب �إىل املحكمة لإ�صدار �أمر ب�أن يقوم
مالك العقار بالدفع.
يتعي فعله �إذا كانت لديك
عما نّ
للمزيد من املعلومات ّ
مزودة من
متديدات
أو
�
أجهزة
م�شكلة تتعلق بت�صليح �
ّ
قبل مالك العقار� ،أنظر ن�رشة معلومات الت�صليحات
.Repairs

الهاتف

امل�ست�أجرون م�س�ؤولون عن كافة التكاليف املتعلقة
بتزويد وا�ستعمال الهاتف يف العقارات امل�ست�أجرة.
وي�شمل ذلك كافة ر�سوم اخلدمة ،وتكاليف املكاملات،
وتكاليف ا�ستئجار الأجهزة ،ور�سوم التو�صيل .كما
ي�شمل �أي�ض ًا تكاليف التو�صيل الأويل خلط الهاتف.
�إذا كنت �ستنتقل �إىل عقار مبني حديثاً� ،أو �إىل عقار ال
يوجد فيه تو�صيل لفرتة طويلة من الزمن ،فقد ي�ستلزم
متديد خط هاتف �إىل العقار �أو �إعادة تركيبه .وميكن
�أن يكون ذلك مكلف ًا جداً وال ميكنك ا�سرتداد التكاليف
مزود خدمة
من مالك العقار .ونن�صح ب�أن تتحقق مع ّ
الهاتف ملعرفة ما �إذا كان ي�ستلزم تركيب خط هاتف
�إىل العقار قبل قيامك بالتوقيع على عقد الإيجار .و�إذا
يتعي عليك التفاو�ض مع
كان يجب تركيب خط هاتف نّ
مالك العقار حول قيامه بدفع تكاليف التو�صيل الأويل.
ت�أكد من �أن يكون �أي اتفاق خطي ًا وموقع ًا من قبلك
�أنت ومالك العقار.

للمزيد من املعلومات ات�صل هاتفياً بخط امل�شورة
التابع لنقابة امل�ست�أجرين .(03) 9416 2577 %

ويتعي عدم ا�ستعمالها بدي ًال عن امل�شورة القانونية املتخ�ص�صة.
هذه املعلومات دليل فقط،
نّ
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