
विद्युत कटौतीको बेलामा वि:शयुल्क 
अवतरिक्त सहायता प्ाप्त गियुनुहोस।्
प्राथमिक सेवराहरूकरा लरामि 
दरराता िर्ताहोस।्



जसलराई सबभैन्रा बढी खराचँो छ 
उसकै लरामि अतररिक्त सहरायररा 
हरािी स्कटल्राण्डको उत्तिी भराि ि िध्य दक्षिणी इङ्गल्राण्ड भरिको 
सि्दरायहरूिरा तवद््र ल्राउरे ररािहरू ि केबल्हरूको हेिचराह िरने िरातरसहरू 
हौ।ँ हामी तपाईंलाई विद्युतको महसयुल पठाउिे कम्पिी होइिौ ं– हराम्ो कराि 
वरास्ततवक तवद््रीय सञ्रालको िेखदेख िर्ता रथरा िितारसम्राि िर्ता हो। तवद््रीय 
कटौरी यथरासक्य चराडँो ि स्िक्षिर रूपिरा िितार िर्ता पतर हराम्ो कराि हो।



•  बहहिो हुर्हुनछ वरा करार स्न्न कहिर छ
• क्रै अशक्तररा छ
• पराचँ वरताि्तरको बरालबराललकरासँि 

बस्ह्ुनछ
• दृतटितवहीर हुर्हुनछ वरा आकं्शक रूपिरा 

िरात्र देख््हुनछ
• क्रै दीरतािोि छ
• तवद््रिरा तरभताि िहरे चचहकत्सकीय 

उपकिण/सहरायररा प्योि िर्ताहुनछ
• 60 वरताभन्रा बढी उिेिको हुर्हुनछ

पकै् पतर, प्ते्क व्यक्क्तको 
आवश्यकरराहरू क्भन्राक्भनै् हुनछर,् 
त्सैले आफरो आवश्यकरराहरूको 
बरािेिरा छलफल िरता हरािीलराई सम्पकता  
िरता रहहह्कचराउर्होलरा। 

यहद रपराईंिरा तरम्न क्िराहरू छर ् 
भरे रपराईं हराम्ो िजजस्टििरा हुर 
चराहर सक््हुनछ:

हरािीलराई थराहरा छ हक तवद््रीय कटौरी हुर् चचन्राजरक वरा असहज हुर सकछ, त्सैले 
हरािी तर:शल््क अतररिक्त िद्दर ि सहरायररा प्दरार िछछौं। रपराईंलराई कस्तो अतररिक्त 
सहरायररा आवश्यक पछता भन्न ेक्िरा हरािीलराई अमरिि थराहरा भयो भर ेहरािी रपराईंलराई 
तरकै िराम्ो ि लछटो िद्दर िरता सकछौ।ं यहद रपराईं अस्रायी रूपि ैभए पतर प्राथमिकररा 
सेवराको लरामि दरराता हुर चराहर्हुनछ भरे, कृपयरा हरािीलराई 0800 294 3259  
िरा सम्पकता  िर्ताहोस ्वरा संलग्न िरिएको फरािराि पूिरा िर्ताहोस।्



हरािी केके प्दरार िरने लक्ष्य िराखछौ ं

विद्युतीय कटौतीको समयमा प्ाथममकतामा िाखे्
हराम्ो प्राथमिकररा सेवरा लराइर हदरको 24 रण्रा रै उपलब्ध छ। 
आवश्यक िितारसम्रािको लरामि हरािीलराई रपराईंको तवद््र कटौरी 
िर्तापि् यो भरे हरािी रपराईंलराई वरा रपराईंले िरोतरर िर्ताभएकोिरा 
सम्पकता  िरनेछौ।ं 

स्ािीय आपतकालीि सेिाहरूमा जडाि
हरािी हराम्ो प्राथमिक सेवरा िजजस्टििरा भएकरा िरातरसहरूलराई अतररिक्त 
सहरायररा प्दरार िरताकरा लरामि ब्रिहटस िेडक्रस जस्तरा स्रारीय अधिकरािीहरू, 
आपरकरालीर सेवराहरू रथरा तरकरायहरूसँि मिलेि कराि िछछौं।

आपतकालीि विद्युत आपूर्त
यहद रपराईं तवद््रिरा तरभताि िहरे चचहकत्सकीय उपकिण/सहरायररा 
प्योि िर्ताहुनछ भरे लरािो सियको तवद््रीय कटौरीको बलेरािरा 
हरािीले रपराईंलराई यरराउररा लैजरार सहकरे जेरेिेटिहरू प्दरार िरने 
लक्ष्य िराखेकरा छौ।ं 



हराम्रा सब ैप्राथमिकररा सेवराहरू वि:शयुल्क छर्

तपाईंको आिश्यकता अियुरूप सयुिक्ा  
सल्ाह प्दाि गरिन्छ
अर्िोि िरिएको खण्डिरा हरािी रपराईंलराई रपराईंको 
आवश्यकररासँि मिलरे ििी कसिी तवद््र कटौरीको लरामि रयरािी 
िरने भन्न ेबरािेिरा सल्राह प्दरार िछछौं, उदराहिणको लरामि, रिले, 
टेक्स्टफोर, अहडयो CD वरा अङ्रिेजीबराहकेको अन्य भराररा।

तपाईंको समयुदायका लामग प्बन्धहरू
भयरारक िौसि ि लरािो सियसम्मको तवद््र कटौरीको बलेरािरा, हराम्ो 
स्रारीय कल्राणकरािी सवरािी सरािरहरूसँिको पहँुचले िदराता खराररा, 
पेय पदराथता, न्यरारोपर ि चराजता िरने पोइन्ट प्दरार िरने हराम्ो लक्ष्यलराई 
सरराउँछ।

मिको शान्ति
हरािी यस्तो सेवरा प्दरार िछछौं जसिरा रपराईं स्कहटश ि दक्षिणी तवद््रीय 
सञ्रालहरूसँि करािोबराि िदराता एउटरा परासवडता प्योि िरता सहिर हुर 
सक््हुनछ। यसिी हरािी रपराईंको व्यक्क्तिर स्िषिरा ि रिको स्िषिराको 
िेखदेख िरता सकछौ।ं



केही न्यरारो कपडराहरू ि ब्राटी्बराट चलरे टचता रयराि 
िराख््होस।् 

चचहकत्सकीय उपकिणको लरामि रपराईंसँि  
ब्राक-अप परावि छ हक छैर भरेि जराचँ िर्ताहोस।्

रपराईंको से्टयिललफ्ट तवद््रतबररा चलराउर सहकनछ हक सहकँदैर 
वरा त्सिरा ब्राटी् ब्राक-अप छ हक छैर भरेि जराचँ िर्ताहोस।्

प्राथमिक सेवराहरूकरा लरामि 
आज ैदरराता िर्ताहोस।्
फरािराि भर्ताहोस ्वरा वि:शयुल्क फोर िर्ताहोस्

थप जरान्नकरा लरामि यहरा ँजरार्होस्

0800 294 3259

ssen.co.uk/priorityservices

0800 316 5457 टेक्स्टफोर

तवद््र कटौरीकरा लरामि रयराि िहर्होस।्
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स्कहटश ि दक्षिणी तवद््रीय संजराल (Scottish and Southern Electricity Networks) ट्ेड रराि हो: स्कटल्राण्ड रं. SC213459 िरा दरराता 
भएको Scottish and Southern Energy Power Distribution Limited; स्कटल्राण्ड रं. SC213461 िरा दरराता भएको Scottish Hydro 
Electric Transmission plc; स्कटल्राण्ड रं. SC213460 िरा दरराता भएको Scottish Hydro Electric Power Distribution plc ; (यी 
सबकैो दरराता करायरातालय Inveralmond House 200 Dunkeld Road Perth PH1 3AQ िरा िहकेो छ); ि इङ््ल्रान्ड ि वेल्सिरा रं. 04094290 
िरा दरराता भएको ि दरराता करायरातालय No. 1 Forbury Place 43 Forbury Road Reading RG1 3JH िरा भएको Southern Electric Power 
Distribution plc जो SSE Group www.ssen.co.uk को सदस्य हुर्
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प्राथमिकररा सेवरा दरराता फरािराि
सम्पकनु  विििण
तवद््र कटौरीको सियिरा थप िद्दर आवश्यक परता सके् व्यक्क्तको लरामि।

ठेगािा

घिको फोि

मोबाइल फोि

टेक्स्टफोि

िामशीरनुक

थि

पोस्टकोड

मैले मिोियि गिनु चाहेको सम्पकनु  (यहद लरािू भएिरा)
प्राथमिकररा सेवराहरू ि तवद््र अविोिको सम्बन्धिरा हरािीले सम्पकता  िरता सके् रपराईंको सराथी वरा 
परिवरािको सदस्य।

गृह भ्रमण सयुिक्ा 
(अधिकतम 10 िणनुहरू) 
हरािी रपराईंकोिरा आउँदरा परासवडता प्योि िरता
चराहर्हुनछ भरे कृपयरा यहरा ँप्तवटि िर्ताहोस:्

घिको फोि

मोबाइल फोि

टेक्स्टफोि

िाता

िामशीरनुक

थि

हरािी रपराईंको डेटराहरू कसिी सङ्कलर, भण्डरािण ि प्हक्रयरा िछछौं भन्न ेजरारकरािीको लरामि, 
ssen.co.uk/PrivacyNotice/ िरा हराम्ो िोपतरयरराको सूचररा हेर्ताहोस ्(करािज प्तरललतप अर्िोि 
िरताकरा लरामि हरािीलराई सम्पकता  िर्ताहोस)्।
यहद रपराईंलराई प्राथमिकररा सेवराको अब आवश्यकररा पददैर भरे, हरािीलराई 0800 294 3259 मा फोि गियुनुहोस ्
वरा हरािीलराई 0800 316 5457 िरा टेक्स्टफोर वरा Networks.Priority.Services@sse.com िराफता र 
सम्पकता  िर्ताहोस,् ि हरािी रपराईंलराई िजजस्टिबराट हटराउरछेौ।ं



कृपयरा यहरा ँपिराउर्होस:्
Priority Services, Scottish and Southern Electricity Networks, FREEPOST, RTGH-TXXT-ZAEG
Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth, PH1 3AQ

प्राथमिकररा सेवरा दरराता फरािराि
दतानु गियुनुको कािण (लरािू हुरे सब ैबकसहरूिरा िीक चचन्ह लिराउर्होस)्

चचककत्सकीय उपकिण/सहायता
जो तवद््रिरा तरभताि छ

यो फािाममा हस्ाक्ि गियुनुको अथनु तपाईंको लामग के हुन्छ
यो फरािराििरा हस्तराषिि ििेि रपराईंले यो क्िरा बझ्केो छ् भरेि प्तटि िददै हुर्हुनछ हक हरािीले आपरकरालीर सियको बलेरािरा रपराईंलराई 
प्राथमिकररा सेवरा प्दरार िरताको लरामि रसे्ो पषिलराई रपराईंको तवविण हदर्परने हुर सकछ; यसिरा ब्रिहटश िेडक्रस, स्रारीय अधिकरािीहरू वरा 
आपरकरालीर सेवराहरू सिरावेश हुर सकछर।् यहद रपराईंले क्रै सम्पकता  िरोतरर िर्ताभएको छ भरे रपराईंले प्राथमिकररा सेवरा प्दरार िरने 
बलेरािरा हरािीलराई रपराईंको रफता बराट रपराईंले िरोरयर िर्ताभएको सम्पकता सँि क्िरा िरताको लरामि स्पटि िनज्िी हददैँ हुर्हुनछ। यसको अथता 
हरािीले रपराईं बरािेको जरारकरािी ि उरीहरूसँिको रपराईंको आपूर्र सराझरा िरनेछौ ंभन्न ेहुर सकछ।

तपाईंको विििणहरू साझा गिने
रपराईंको सहितरिरा, हरािी रपराईंको तवविणहरू रपराईंको ऊजराता तवरिक ि ग्रास ढ्वरारीकररातालराई हदर सकछौ ंजसले पतर रपराईंले लराभ ललर 
सके् प्राथमिकररा सेवरा प्दरार िरता सकछ।

म आफिो विििण साझा गिनु िाजी ्छयु

हस्ाक्ि

प्प्न्ट िाम

उपकिणको प्काि

दीघनु िोग

जिाि ियस्क  
घि माचलक

दृवटिविहीि

अस्पतालबाट विसे्कपच्छ 
स्ास्थ्यलाभ गददै

आशंशक रूपमा देखे्

जीििका परिितनुिहरू

बोलिमा ककठिाइ 
भएको शािीरिक अशक्तता 60 िरनु कटेको

मिोभं्रश (डडमेंशशया)

5 िरनु मयुविको बच्ा  
भएको परििाि

चहलपहल गिनुमा ककठिाइ

सयुने् क्मता गयुमेको  
िा बकहिोपि

अस्ायी:

विकास अिस्ा

मािधसक स्ास्थ्य

तपाईंलाई अवतरिक्त सहायता आिश्यक पिनु सके्  
अन्य कािणहरू (कृपयरा ख्लराउर्होस)्

तपाईंले हाम्ो बािेमा कहाबँाट थाहा पाउियुभयो?

यदद तपाईंको मातृभारा अङ््ेजी होइि 
भिे, हामीलाई बताउियुहोस ्कक कयु ि हो?

ममवत


