
SCRIPT 1 – Portal Terms 
 

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੂਮੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਵਭਾਗ (ਡੀਈਐਲਡਬਲਯੂਪੀ)( Department of Environment, Land, Water and 

Planning (DELWP)] ਵਵਕਟੋਰੀਆ (Victorian) ਦੇ ਵਨਿੱ ਜਤਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨਿੱ ਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ ਉਰਜਾ ਤੁਲਨਾ (Victorian Energy Compare) ਿੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਿ 

ਵੈਬਿਾਈਟ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ compare.energy.vic.gov.au/privacy ਤੇ ਿਵਿਤ ਹੈ। 

ਿਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਬਆਨ ਵਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਗੁਮਨਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ (Victorian) ਿਰਕਾਰ ਦੇ 

$250 ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ ਬੋਨਿ ਪਰੋਗਰਾਮ (Power Saving Bonus Program) (ਪਰੋਗਰਾਮ) ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਰਜਾ 

ਿਰਵਚਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਰਫ ਇਹਨਾਾਂ ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਰਿੱਿੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਵਰਤੀ 

ਜਾਏਗੀ।  

$250 ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ ਬੋਨਿ ( Power Saving Bonus ) ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਣ ਤੇ  ਤੁਹਾਣ ੁ ਇਿ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :  

- ਡੀਈਐਿੱਲਡਬਲਯੂਪੀ (DELWP)ਨੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਿੂੰਗਠਨ  ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ  $ 250 ਦੇ ਬੋਨਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜਮਹਾ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਮਨਜੂਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਡੀਈਐਿੱਲਲਡਬਲਯੂਪੀ ਦੇ $250 Power Saving Bonus 

Outreach portal (ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ ਬੋਨਿ ਆਉਟਰੀਚ ਪੋਰਟਲ) ਤੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ  ਜਾਏਗੀ  ਅਤ ੇਵਿਰਫ ਪਰਵਾਨਤ ਕਵਮਉਵਨਟੀ 

ਿੂੰਗਠਨ ਅਤ ੇਇਿਦੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰਵਦਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

- ਡੀਈਐਿੱਲਡਬਲਯੂਪੀ (DELWP) ਦਆੁਰਾ ਿਰਵਵਵਿਜ ਆਿਟਰੇਲੀਆ (Services Australia)ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ  ਿੈਂਟਰਵਲੂੰਕ / 

ਡੀਵੀਏ (Centrelink / DVA) ਗਾਹਕ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰਕੇ  ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ। 

- ਡੀਈਐਿੱਲਡਬਲਯੂਪੀ (DELWP) ਦਆੁਰਾ ਵਕਿੇ ਹੋਰ ਵਵਧੀ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ 

ਜਰਰੂੀ ਹੋਵ,ੇ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਡਰਾਈਵਰਜ ਲਾਇਿੈਂਿ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ(Medicare) ਨੂੰ ਬਰ, ਵਜਿ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਧਰ 

ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਿਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਰਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਡੀਈਐਿੱਲਡਬਲਯੂਪੀ (DELWP) ਨੂੂੰ  ਿਵਹਮਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

Power $250 Power Saving Bonus ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਿੀ ਾਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਹਿੱਿੇ ਤਿਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਵਕਿੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਨੂੂੰ  ਭੇਜੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ 

ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇ 

ਵੀ ਿਮੇਂ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ, ਵਕਿੇ ਹੋਰ ਵਧਰ ਨੂੂੰ  ਿਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ। ਤੁਿੀ ਾਂ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਿੀ ਾਂ ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਤੁਲਨਾ(Victorian 

Energy Compare) ਨੂੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 
SCRIPT 2 – Opt In 
 

 $ 250 ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ ਬੋਨਿ ($250 Power Saving Bonus) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਹਿੱਿੇ ਵਜੋਂ, ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ(Victorian) ਿਰਕਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਉਰਜਾ ਿਵਹਣਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਓਪਟ-ਇਨ ਹੁੂੰਦੇ 

ਹੋ ( ਇਿ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਨਾ ਚਣੁਦੇ ਹੋ ) ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ , ਵਰਆਇਤਾਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਦਆੁਲੇ, ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ ਵਡਫਾਲਟ(Victorian Default) ਪੇਸਕਸ, 

ਅਤ ੇਹੋਰ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ, ਜੋ ਉਰਜਾ ਿਵਹਣਯੋਗਤਾ ਨੂੂੰ  ਿਮਰਿਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ 

ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਦਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਓਪਟ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵਵਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਾਰ 

ਿੂੰਪਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਤੁਿੀ ਾਂ ਵਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਓਪਟ-ਆਉਟ (ਬਾਹਰ) ਆ ਿਕਦੇ ਹੋ।  
 
SCRIPT 3 – Centerlink Consent 

ਮੈ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੂੰਦਾ ਹਾਾਂ :: 

 ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੂਮੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਵਭਾਗ (Department of Environment, Land, Water and Planning 

(DELWP)) ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਿੈਂਟਰਵਲੂੰਕ / ਡੀਵੀਏ(Centrelink/DVA) ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਅਤ ੇਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਿਵਿਤੀ ਦੀ 

ਿੈਂਟਰਵਲੂੰਕ (Centrelink)ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਂਟਰਵਲੂੰਕ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਈ ਿਰਵਵਿਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਮੈਂ $ 250 ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ ਬੋਨਿ (Power Saving Bonus)ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਨਹੀ ਾਂ। 

 ਿਰਵਵਿਜ  ਆਿਟਰੇਲੀਆ Services Australia (ਏਜੂੰਿੀ) ਉਿ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੂੰ  DELWP ਨੂੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਮੈਂ ਇਹ ਿਮਝਦਾ ਹਾਾਂ: 

 ਏਜੂੰਿੀ $250 ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ ਬੋਨਿ (Power Saving Bonus)ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤ ੇ

ਵਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਕਿਮ ਅਤ ੇਿਵਿਤੀ ਿਮੇਤ DELWP ਨੂੂੰ  ਵਨਿੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਿਾ ਕਰੇਗੀ। 



 ਇਹ ਿਵਹਮਤੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਵੈਧ ਰਵਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਕ ਮੈਂ ਡੀਈਐਿੱਲਡਬਲਯੂਪੀ (DELWP)  ਦਾ ਗਾਹਕ 

ਹਾਾਂ ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਇਿਨੂੂੰ  DELWP ਜਾਾਂ ਏਜੂੰਿੀ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਨਾਮ ਵਾਪਿ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਏਜੂੰਿੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ / 

ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਦਾ ਿਬੂਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਇਿਨੂੂੰ  DELWP ਨੂੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜੋ $ 250 ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ 

ਬੋਨਿ ( Power Saving Bonus) ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ।  

  ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਵਹਮਤੀ ਵਾਪਿ ਲੈਂਦਾ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ / ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਸਾਇਦ DELWP ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱਤੇ $ 250 ਪਾਵਰ ਿੇਵਵੂੰਗ ਬੋਨਿ(Power Saving Bonus) ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ 

ਿਕਦਾ। 

 

 


