اإلعادة المالية (أو الخصم) الخاصة
بالطاقة العائلية في نيو ساوث ويلز
استمارة طلب :زبائن شركات بيع الكهرباء

هذا النموذج مخصص لالستخدام من قبل العائالت التي تتلقى فواتير
كهرباء من شركات بيع الكهرباء التي تختارها
تساعد اإلعادة المالية الخاصة بالطاقة العائلية في نيو ساوث ويلز العائالت في نيو ساوث ويلز التي لديها أطفال معالون على تغطية
تكاليف فواتير الطاقة الخاصة بها.
إذا كنت تتلقّى فاتورتك مباشرة من إحدى شركات بيع الطاقة وكنت مستوفيًا لمعايير األهلية ،فإنه يمكنك تقديم طلب للحصول على
اإلعادة المالية الخاصة بالطاقة العائلية.
إذا كنت مؤهالً ،ستتلقى اإلعادة المالية (أو الخصم) من دائرة التخطيط والصناعة والبيئة في نيو ساوث ويلز بقيمة تصل إلى 180
دوالرا يتم خصمها من فاتورة الطاقة الخاصة بك.
ً
يُغلق باب الطلبات في الساعة  11من ليل يوم األربعاء  15يونيو/حزيران .2022
يمكنك تقديم الطلب عبر اإلنترنت فيwww.service.nsw.gov.au/transaction/apply-family-energy- :
rebate-retail-customers

قبل أن تبدأ
قبل ملء هذا الطلب ،يُرجى التأكد من أن لديك ما يلي:
رقم الزبون المرجعي الخاص بك ( - CRNالصادر من ))Centrelink( Services Australia
تفاصيلك الشخصية وتفاصيل االتصال بك
تفاصيل شركة بيع الكهرباء التي تتعامل معها وحسابك.

قائمة تدقيق
معايير األهلية
لكي تكون مؤهالً للحصول على هذه اإلعادة المالية ،يجب:
أن تكون مقي ًما حاليًا في نيو ساوث ويلز
مذكورا في حساب الكهرباء إلمدادك بالكهرباء في مكان إقامتك الرئيسي كزبون لشركة بيع كهرباء تختارها أنت
أن يكون اسمك
ً
أن يكون تم تقييمك من جانب  Services Australiaالتابعة للحكومة األسترالية على أنك مؤهل للحصول على إعانة الضريبة
العائلية ) (FTBالجزء  Aأو  Bللسنة المالية  21-2020وأنك تلقّيت دفعات  FTBفي السنة  21-2020بنا ًء على تلك األهلية ،و
أن تكون تلقّيت  FTBفي السنة المالية  21-2020وتم إنجاز (مطابقة) استحقاقك لدفعات  FTBبواسطة Services Australia
).(Centrelink
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معلومات مهمة
يُغلق باب الطلبات في الساعة  11من ليل يوم األربعاء  15يونيو/حزيران .2022
إذا كان لديك بطاقة تخفيضات أو بطاقة رعاية صحية من  Services Australiaوكنت مستوفيًا لجميع معايير األهلية للحصول على
دوالرا (للزبائن الذين
اإلعادة المالية الخاصة بالطاقة العائلية ،فستتم الموافقة على إعطائك اإلعادة المالية على أساس الحد األدنى البالغ 20
ً
يتم إمدادهم من شركات بيع الكهرباء مباشرة) ،حيث أنك مؤهل أيضًا للحصول على اإلعادة المالية للعائالت المنخفضة الدخل في نيو
ساوث ويلز .يتوفر مزيد من المعلومات حول اإلعادة المالية للعائالت المنخفضة الدخل للزبائن الذين يتم إمدادهم من شركات بيع الكهرباء
مباشرة في www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-low-income-household-rebate-retail-
customers

مزيد من المعلومات
ُزر موقع  Service NSWاإللكتروني فيwww.service.nsw.gov.au/services/concessions-rebates-and- :
 assistanceأو
اتصل بـ 137 788 :Service NSW

إشعار الخصوصية
تخضع دائرة التخطيط والصناعة والبيئة (الدائرة) ،وعنوانها 4 Parramatta Square, 12 Darcy Street, Parramatta NSW
 ،2150لقانون الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية لعام  1998عند قيامها بإدارة معلوماتك الشخصية.
تقوم الدائرة بجمع معلوماتك الشخصية ألغراض معالجة طلبك للحصول على اإلعادة المالية للطاقة (بما في ذلك تقييم أهليتك) ،ودفع اإلعادة
المالية لك إذا كنت مؤهالً ،وإدارة نظام اإلعادات المالية للطاقة ،والتدقيق في برنامج اإلعادات المالية الذي قد يشمل استطالع رأي الزبائن
بتجاربهم.
عند استكمالك هذه االستمارة ،يمكنك تقديم المعلومات الشخصية الخاصة بشخص آخر .وقبل تقديم هذه المعلومات ،يجب أن تطلب موافقة
ذلك الشخص على الكشف عن معلوماته إلى الدائرة الستخدامها وفقًا إلشعار الخصوصية هذا.
ستكشف الدائرة عن رقم  CRNأو  DVAالخاص بك إلى  Services Australiaلتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول على اإلعادة المالية.
ويجوز للدائرة أن تكشف عن معلوماتك الشخصية لطرف ثالث مشارك إلجراء تدقيق بشأن اإلعادة المالية .هذا ولن تفصح الدائرة عن
معلوماتك الشخصية ألي شخص آخر ما لم يأذن القانون بذلك.
إن طلب الحصول على هذه اإلعادة المالية أمر اختياري .إالّ أنه إذا قررت تقديم طلب ،فإنه ما لم يُذكر خالف ذلك ،يجب تقديم جميع
المعلومات الشخصية المطلوبة منك مباشرة ً للدائرة لمعالجة طلبك.
لك الحق في الوصول إلى المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها الدائرة عنك .كما أنه لك الحق في أن تطلب من الدائرة تحديث هذه
المعلومات أو تعديلها .للمزيد من التفاصيل ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلىrebates@energysaver.nsw.gov.au :
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ملء هذه االستمارة
•

•
•

يُرجى ملء االستمارة باللغة اإلنجليزية باستخدام حروف كبيرة.
يجب أن يتطابق اسم مقدّم الطلب مع االسم الموجود في المراسالت المتعلقة بـ  FTBلعام  21-2020واالسم المطبوع على فاتورة
الكهرباء الخاصة بك.
يجب أن يكون العنوان المدرج في الطلب هو مكان اإلقامة الرئيسي لمقدّم الطلب.

تفاصيل مقدّم الطلب
رقم ( CRNلدى :)Services Australia
االسم األول:
االسم األخير:
عنوان السكن:
الضاحية:
الرمز البريدي:
رقم الهاتف لالتصال:
عنوان البريد اإللكتروني:
العنوان البريدي (إذا كان مختلفًا عن العنوان أعاله):
الضاحية:
الرمز البريدي:

تفاصيل شركة بيع الكهرباء
اسم شركة بيع الكهرباء:
اسم صاحب حساب الكهرباء:
رقم حساب الكهرباء:
الرقم الوطني لتعريف العدّاد (:)NMI
رقم  NMIموجود في فاتورة الكهرباء الخاصة بك .وهو يبدأ بالرقم  4ويتكون من  11رق ًما ،بدون أحرف أو رموز .إذا لم تتمكن من
التعرف على رقم  NMIالخاص بك ،يُرجى إرسال نسخة كاملة من فاتورتك مع هذا الطلب وسنقوم بإضافة المعلومات بالنيابة عنك.
ّ
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بالتصرف نيابة عنك (اختياري)
الموافقة على قيام شخص
ّ
يتصرف شخص آخر نيابةً عنك فيما يتعلق بهذا الطلب.
ال تكمل هذا القسم إالّ إذا كنت ترغب في أن
ّ
أفوض
ّ
االتصال به على الهاتف رقم

 ،الذي يمكن
بهدف:

 oالتحدث إلى الدائرة نيابةً عني للمساعدة في معالجة هذا الطلب
 oتوضيح أية معلومات واردة في هذه االستمارة للمساعدة في معالجة هذا الطلب.
التصرف نيابةً عني وأبلغته بأنه سيتم جمع معلوماته وإدارتها وفقًا
لقد تأ ّكدت من الشخص الذي س ّميته أعاله أنه يوافق على
ّ
إلشعار الخصوصية في هذه االستمارة.
أفهم أنه يمكنني سحب هذه الموافقة في أي وقت عن طريق االتصال بفريق اإلعادات المالية الخاصة بالطاقة على الرقم
 02 8073 9255أو على عنوان البريد اإللكتروني rebates@energysaver.nsw.gov.au

إقرار وبيان تفويض من مقدّم الطلب
أنا (أدخِ ل االسم)،

عنواني (أدخِ ل مكان

اإلقامة الرئيسي):

:

• قرأتُ وفهمتُ جميع المعلومات الواردة في استمارة الطلب هذه ،بما في ذلك قائمة التدقيق وإشعار الخصوصية
أقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب ،على حد علمي ،صادقة وصحيحة
•
ّ
• أفهم أن الدائرة ستستخدم الخدمات اإللكترونية لدى  Services Australiaإلجراء استفسارات مع Services Australia
بشأن تفاصيلي كزبون لدى  Services Australiaووضع بطاقة التخفيضات الخاصة بي لتمكين الدائرة من تحديد ما إذا كنت
مؤهالً للحصول على اإلعادة المالية.
• أفهم أن الدائرة ستتصل بالشركة التي تبيعني الطاقة لتأكيد أنني من زبائنها الحاليين والكشف عن جميع المعلومات
الواردة في هذه االستمارة إلى تلك الشركة.
الموافقة على االتصال (اختياري)
أوافق على قيام الدائرة باالتصال بي بشأن تجربتي في التقدّم بطلب للحصول على اإلعادة المالية.
توكيل رسمي (عندما يت ّم توقيع الطلب بموجب توكيل رسمي)
لقد أرفقت نسخة مصدقة من التوكيل مع هذا الطلب.
توقيع مقدّم الطلب:

التاريخ:

تقديم هذه االستمارة
أرسل االستمارة المستكملة بالبريد اإللكتروني إلى rebates@energysaver.nsw.gov.au :أو
أرسل االستمارة المستكملة إلىNSW Family Energy Rebate, PO Box 435, Parramatta NSW 2124 :
إذا كنت ستقوم بإرسال االستمارة بالبريد ،ال تستخدم الدبابيس أو األشرطة الالصقة على المستندات.
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