
SCRIPT 1 – Portal Terms 
 

بحماية  (وزارة البيئة واألراضي والمياه والتخطيط)  Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP) تلتزم

خدمة ( Victorian Energy Compareيخضع استخدام  .فيكتوريا المعلومات الشخصية التي تقدمها وفقًا لمبادئ قوانين الخصوصية في والية

 .compare.energy.vic.gov.au/privacy لبيان الخصوصية لهذا الموقع الموجود على الرابط)مقارنة شركات الطاقة الفيكتورية
 
ي بيان الخصوصية الخاص بنا، سُيطلب منك عند تقدمك بطلب للحصول 

 
باإلضافة إىل جمع المعلومات مجهولة المصدر المنصوص عليها ف

نامج ( (برنامج منحة توفبر الطاقة)  Power Saving Bonus Programعبر حكومة والية فيكتوريا دوالر من  250عىل  تقديم معلومات  )البر
نامجمعينة لتحديد تكاليف الطاقة المقدرة وإدارة  ي تقدمها إال لهذه األغراض فقط وسيتم االحتفاظ بها البر

. لن يتم استخدام المعلومات الت 

ا لسيا
ً
 سة الخصوصية الخاصة بنا. واستخدامها وفق

 
ت التقدم بطلب للحصول عىل :  250البالغة  (منحة توفبر الطاقة) Power Saving Bonu إذا اخب   دوالًرا فأنت تأذن بالتاىلي

دوالر منحة نيابة عنك.  سيتم تسجيل جميع معلومات المطالبة  250بمطالبة بمبلغ  DELWPأن تقوم منظمة أهلية معتمدة من قبل  -
ي 
 
ي والمياه والتخطيط  (تقديم خدمات منحة توفبر الطاقةبوابة )  Power Saving Bonus Outreachف

التابع لوزارة البيئة واألراض 
 وسيتم استخدامها فقط من قبل المنظمة األهلية المعتمدة وممثليها المعتمدين لغرض معالجة ودفع مطالبتك. 

( وزارة الخدمات االجتماعية) Services Australia مراجعة صحة تفاصيلك منبتأكيد هويتك وأهليتك من خالل  DELWPقيام  -
لينك أو وزارة شؤون المحاربير  القداىم)  Centrelink / DVAكعميل    . (سنب 

، ويشمل  Medicareبتأكيد هويتك وأهليتك من خالل وسائل أخرى إذا دعا األمر لذلك، ومنها أرقام رخصة القيادة أو DELWPقيام  -

بمراجعة تلك المعلومات مع الجهات المصدرة لها أو الحافظة للبيانات الرسمية عبر نظم مؤسسات  DELWPذلك الموافقة عىل قيام 
  أخرى. 

   
 

SCRIPT 2 – Opt In 

 
ي أنك تدرك أن بعٍض من  250البالغة  Power Saving Bonusتقر بأن اختيارك للتقدم بطلب للحصول عىل 

ي قدمتها دوالًرا يعت 
المعلومات الت 

لن تقوم أي من هذه المؤسسات باالحتفاظ بأي معلومات تعريف شخصية ولن تستخدم  قد ُيرسل إىل مؤسسات أخرى للتحقق من صحتها. 
ي أي وقت، ولن تقوم بالتشارك بمعلوماتك

 
ي قدمتها إىل  مع أي أطراف أخرى.  معلوماتك لالتصال بك ف

خدمة يمكنك الحصول عىل المعلومات الت 
Victorian Energy Compare (مقارنة شركات الطاقة الفيكتورية ).عن طريق االتصال بنا 

 
SCRIPT 3 – Centrelink Consent 
 

ي متناول اليد، وذلك كجزء من برنامج فيكتوريا تعرض حكومة والية 
 
تقديم معلومات إضافية للمشاركير  حول مبادرات جعل تكاليف الطاقة ف

Power Saving Bonus  ا من المعلومات  250البالغة
ً
يد االعتيادي مزيد ي أو البر

ون  يد اإللكب   إما عن طريق البر
اك ستتلق  دوالًرا. فإذا قمت باالشب 

ي متناول اليد. ولن يتم االتصال بك  Victorian Default حول مزايا التخفيضات وعرض
 
ها من المبادرات الهادفة إىل جعل تكاليف الطاقة ف وغبر

ي أي وقت. 
 
اك ف اك، كما يمكنك إلغاء االشب   أكبر من مرة كل ستة أشهر إذا قمت باالشب 

 

 أفوض:

 Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP)   الستخدامCentrelink Confirmation 

eServices  (خدمات التأكيد اإللكترونية في سنترلينك)  بهدف القيام باالستفسار منCentrelink   عن تفاصيلي كعميل

Centrelink / DVA  (لينك أو وزارة شؤون المحاربير  القداىم ووضع بطاقة التخفيضات الخاصة بي حتى تستطيع الشركة  (سنب 

 دوالًرا. 250البالغة  Power Saving Bonusالتحديد إن كنت مؤهال للحصول على 

 Services Australia  الوكالة( لتقديم نتائج ذلك االستفسار إلى(DELWP  . 

 أدرك أّن:

  الوكالة ستقوم باإلفصاح عن معلوماتي الشخصية إلىDELWP  ويشمل ذلك اسمي وعنواني ونوع بطاقة التخفيضات التي أملكها

 دوالًرا. 250البالغة  Power Saving Bonusووضعها وذلك لتأكيد أهليتي للحصول على 

  ًبمجرد الموافقة عليها ، يظل هذا التفويض ساري المفعول ما دمت عميالDELWP  أو بالوزارة ما لم أسحبه عن طريق االتصال

حتى يتاح لها التأكد من أهليتي  DELWPكنني الحصول على أدلة على ظروفي أو بياناتي من الوكالة وتقديمها إلى الوكالة. يم

 دوالًرا. 250البالغة  Power Saving Bonusللحصول على 

  إذا سحبت موافقتي أو لم أقدم بدالً من ذلك دلياًل على ظروفي أو بياناتي، فقد ال أكون مؤهالً للحصول علىPower Saving Bonus 

 .DELWPدوالًرا من  250البالغة 

 



 


