
و منصفانه شکایات حل و فصل  رایگان، مستقل 

شرکت ه ت مربوط بیارسیدگی به شکایات مربوط به انرژی و آب استرالیای غربی یک ارگان مستقل و بیطرف می باشد که به شکا سیبازردفتر 
 خدمات برق، گاز و آب در استرالیای غربی رسیدگی می کند. هارایه دهندهای 

 خدمات ما رایگان هستند.

؟برای ما مطرح نماید چه کسی می تواند شکایت خود را

د افراو  هستند برق و گاز و آبکه مشتریان خدمات کونی و صاحبان کسب و کارهای کوچک سخانه های م ساکنین
ت د شکایت خود را بصورنمی توان ،شوند عآبرسانی تحت تاثیر واقخدمات  مشکالتممکن است به دلیل  دیگری که

 خودتان انتخاب نمایید. طرفاز نید فرد دیگری را جهت اقدامواشما می ت د.نیا شفاهی مطرح نمای بیکت

به ما شکایت نمایید؟می توانید شما از چه کسی 

خدمات برق، گاز و آب که لیست آنها در وب سایت ما در  هارایه دهند شرکت هایاز توانیدشما می 
www.ombudsman.wa.gov.au/energyandwater موجود می باشد شکایت نمایید و یا برای دریافت

 یرید.گب اطالعات با ما تماس

نمایید؟ خود را مطرح شکایتباید شما در چه زمانی 

ارایه دهنده خدمات برق، گاز و آب اقدام نمایید. در صورت عدم  شرکت شما باید برای حل و فصل شکایت خود با ،پیش از برقراری تماس با ما
 ورددر ممی توانید با ما تماس بگیرید. شکایت شما باید  یا تاخیر غیر منطقی در رسیدگی به آن، از طرف آن شرکت رسیدگی به شکایت شما

 .از آنها اطالع یافته اید ) مگر در شرایط ویژه( گذشته ماه 21از  مدت کمتردر باشد که  اتفاقاتی

بررسی نماییم؟ واردی می توانیم تحقیق ومچه  رد ما

 ،آبیاری و فاضالب  ،زهکشیخدمات  و عرضه  شامل کیفیت و قابلیت اطمینان - گاز و آب عرضه خدمات برق

 ربوط م اتفیخف، قبوض و تدر کنتورثبت شده  شامل صورتحساب های مورد اختالف، اختالفات مربوط به میزان مصرف – صورتحساب

بازنشستگان  به

 شامل جمع آوری بدهی  –بدهی  پرداخت

  شامل محدودیت عرضه – خدماتقطع

 خدمات برق و آب مربوط به ساختن استانداردهای نبرای برآورده  – پرداخت های استاندارد خدمات

  خدمات هارایه دهند شرکت های برق و آب جهت فروش یا انتقاالت مابین، شامل گاز –بازاریابی

  زمین  اارایه دهنده خدمات در رابطه بشرکت های  قانونی شامل استفاده از اختیارات –استفاده از اختیارات قانونی در رابطه با زمین

شخص، زمین یا ملک مجاورمتعلق به 

 انشامل افرادی غیر از مشتری – رار می دهدقکه فرد را تحت تاثیر  رسانیدمات مربوط به آبخ 

در چه مواردی نمی توان تحقیق و بررسی کرد؟

 ه ها یا تعیین ساختارهای هزینهفقیمت گذاری یا تعر. 

 خط مشی های دولت مفاد.

 ارایه دهنده خدمات برق، گاز و آب قرار نمی گیرند شرکت های ت پوشش مجوزحفعالیت های تجاری که ت.

 و یا شکایاتی که از نظر بازرس باید توسط یک دادگاه مورد رسیدگی واقع شده  ی، یا درگذشته توسط هر دادگاه یا دیوانشکایات تحت رسیدگی

 یا دیوان مورد رسیدگی قرار گیرند.

  مورد رسیدگی قرار گیرند.نون تنها باید توسط مرجع دیگری قامواردی که مطابق

مورد  ندرصورتیکه شکایت شما پیرامون موردی است که شخصا برای شما اتفاق نیفتاده  یا شما را تحت تاثیرقرار نداده است و یا تحقیق بیشتر در آ

 ، ممکن است از تحقیق و بررسی در مورد شکایت شما خود داری کنیم.نیستقانونا الزم 

 

آیا با شرکت ارایھ دھنده خدمات برق،گاز یا آب خود مشکل دارید؟
لطفا با بازرس رسیدگی به شکایات انرژی و آب تماس بگیرید

تجدید نظر شده 
1027نوامبر   
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 درصورت مطرح کردن شکایت توسط شما چه خواهد شد؟

چگونگی رسیدگی به  شکایت  همانطور که در این دیاگرام مشخص شده است
  .و فصل آن داردشما بستگی به  اقدامات انجام شده تا آن زمان جهت حل 

     ما از شما  می خواهیم تا در ابتدا سعی کنید تا موضوع را با شرکت ارایه 
برطرف شما مشکل در صورتیکه  ، گاز یا آب حل نمایید.قدهنده خدمات بر

 اقدام حل آن  برای لزوم،تحقیق نموده و درصورت  زمینهدر این  انشد م
 .خواهیم کرد

 درصورت انجام تحقیقات توسط ما چه خواهد شد؟ 

نمی کنیم وعملکردهای ما  اقدامما بیطرف بوده و از جانب هیچیک از طرفین 
 غیررسمی و در حد امکان به موقع خواهد بود.

موارد نگرانی شما با شرکت ارایه  پیرامونبیشتر ما برای دریافت اطالعات
تماس خواهیم گرفت. ما همچنین ممکن است جهت  مربوطه دهنده خدمات

 دریافت اطالعات بیشتر وگوش فرا دادن به شما و شرکت ارایه دهنده خدمات 
 با شما تماس بگیریم.

 خاصی را مد نظر قرار دهیم: الزم است تا نکات

 می  رل منطقی شرکت ارایه دهنده خدماتکه خارج از کنت اتفاقاتی
باشد، واقداماتی که یک مرجع قانونگذار شرکت ارایه دهنده خدمات 

 ف به انجام آن کرده است.ظرا مو

  الزم جهت انجام  تحقیقات الزم می تواند متفاوت باشد.مدت زمان 

جمع آوری اطالعات مربوطه  و عاتی که پیچیدگی بیشتری دارندوموضبررسی 
درمدت انجام تحقیقات درصورت ایجاد  باشد. بیشتری ممکن است نیازمند زمان

در  با شما تماس خواهیم گرفت.هرگونه تغییردررابطه با مورد شکایت 
 ماشطول بیانجامد، شکایت شما بیشتر ازحد معمول به  رسیدگی به صورتیکه

 ر خواهیم داد.قراتحقیقات  ریان روند پیشرفت جرا در

 شکایت من چگونه حل و فصل خواهد شد؟

توافق میان شما و شرکت ارایه دهنده خدمات می  حصولفرصت هایی برای حل و فصل مورد شکایت از طریق ایجاد  ما در طول تحقیقات بدنبال 
 پرونده شکایت را می بندیم.پایان داده و موافقت کنید ما تحقیقات خود را  پیشنهادی باشیم. درصورتیکه شما با راه حل

 : دیابیدست ن یدهنده خدمات به توافق هیشرکت اراو  شما کهیدر صورت

 قاتیده و تحقش شنهادیپقابل قبولی  راه حل طیبا توجه به شرا نکهیا ایو  ستیشما قابل اثبات ن تیکه شکا میکن یریگ جهیممکن است نت 
  ایو  میرا متوقف ساز خود

 و  حل خدمات موظف به انجام آن می باشددهنده  هیشرکت ارا که یمیشما را با اتحاذ تصم تیممکن است شکا تیبه شکا یدگیرس بازرس
 سقف تا ای ایدالر استرال 20,000زانیالزم االجرا به م اتمیهت اتخاذ تصمج  اراتیاخت یدارا تیبه شکا یدگی. بازرس رسدیفصل نما

اتخاذ شده توسط   میتصم یدهنده خدمات موظف به اجرا هیباشد. شرکت ارا یدهنده خدمات م هیتوافق شرکت ارا ادالر ب 50,000
در  یها نهیاز گز را با استفاده یگریراه حل د دیتوان ی. شما متصمیم اتخاذ شده را دارید حق قبول یا ردشما  یباشد. ول یبازرس م
          .دیینما یریگ یپ دسترس

  بگیریدونه با ما تماس گچ 
کرده و یا شکایت خود را بصورت کتبی یا شما می توانید  با استفاده از جزییاتی که در زیر درج شده است از ما درخواست اطالعات 

  .نماییدشفاهی ارایه دهید. و یا می توانید از فرم درخواستی آنالین ما استفاده کنید و یا از وبسایت ما فرمی را چاپ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استرالیای غربی بآبازرسی رسیدگی به شکایات انرژی و 
  Level 2, Albert Facey House, 469 Wellington Street Perth WA 6000 (office hours 9:00am to 4:30pm) آدرس محل:

  PO Box Z5386 St Georges Terrace Perth WA 6831 آدرس پستی:

  1800 754 004 (toll free from landlines)رایگان: تلفن7588 9220 08   تلفن:

 450 131 ) برای افرادی که نیاز به مترجم دارند(کتبی و شفاهی  مرکز خدماتی ترجمه

 توانی گفتاری یا شنیداری هستند(نا) برای افرادی که دچار خدمات رله ملی: 

TTY ،را ذکر نمایید 7555 9220 08 تلفن مودم دار و شماره  یا تلفن ویژه کاربران دچار ناتوانی های گفتاری یا شنیداری   
Voice-only (speak and listen) users phone 1300 555 727 and quote 08 9220 7555  

 را ذکر نمایید 7555 9220 08 و شماره  767 677 0423 تلفن رله شده از طریق پیامک 

  energyandwater@ombudsman.wa.gov.au ایمیل:

  Persian/Farsi                                    www.ombudsman.wa.gov.au/energyandwater  وبسایت:

 

برقراری ارتباط شاکی با 
بازرس رسیدگی به شکایات 
 انرژی و آب از طریق تلفن

بدون تماس قبلی 

با شرکت ارایه 

 انرژی / آب دهنده

 

تماس قبلی با 

ایه کننده رشرکت ا

و  انرژی / آب

عدم حل و فصل 

 مشکل

ارجاع به باالترین 

مقام و عدم حل و 

 فصل مشکل

بازرس رسیدگی به 

شکایات مربوط به 

انرژی و آب شکایت 

را مورد بررسی قرار 

 می دهد

در صورت مورد 

شدن  قبول واقع

بازرس  ،شکایت

در مورد رسیدگی 

راه حل مناسب 

تصمیم گیری می 

 نماید

شاکی به مقامی 

باالتر در شرکت 

ارایه دهنده 

ارجاع  انرژی/آب

گردد می  

درصورت عدم 

رضایت، شاکی 

می تواند مجددا به 

  بازرس رسیدگی
 مراجعه نماید

شکایت به روند 

رسیدگی به 

شکایات شرکت 

  ارایه دهنده ارجاع
 می گردد

درصورت عدم 

رضایت، شاکی 

می تواند مجددا به 

  رسیدگی بازرس
   نماید راجعهم

 

چگونگی 

رسیدگی به 

 یاتشکا
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