ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Scorecard) ਦਾ ਪਿਰਚੈ
ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Victorian Residential Efficiency Scorecard) [ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Scorecard)] ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਹੈ ਜੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਰੇਿਟੰਗ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਫਰ੍ ੱਜ ਜਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਰੇਿਟੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਿਕੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Scorecard) ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨ ਸਨੈ ਪਸ਼ਾਟ (ਖੁਲਾਸਾ) ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਘਰ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸ� ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਿਬੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ� ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Scorecard) ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ

•

ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰੇਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ।

ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Scorecard) ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ, help.scorecard@delwp.vic.gov.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ 136 186 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ।

ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੁ ਮੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ (Department of Environment, Land, Water and Planning) ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫੋਨ: 136 186, ਈਮੇਲ: help.scorecard@delwp.vic.gov.au ਜਾਂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Scorecard) ਦਾ ਪਿਰਚੈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾ ਨੂ ੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਵਹਾਿਰਕ ਿਵਕਲਪ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੋਰਕਾਰਡ (Scorecard) ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤ� ਦਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ
ਉ�ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਘਰ
ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ
ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਅਿਜਹੀ ਊਰਜਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਲਾਹ ਿਜਸਤੇ ਤੁ ਸ� ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਪਰ੍ੋਗਾਰ੍ ਮ ਪੂਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਭ-ਿਨਰਪੇਖ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ

ਇਸ ਲਈ ਿਜੰਨਹ੍ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਵੱਧ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ
ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬਲ ਔਸਤਨ ਘਰ ਤ� ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਸਤਨ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂ ੰ ਿਤੰਨ-ਸਟਾਰ ਦੀ ਰੇਿਟੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੇਿਟੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ
ਿਬੱਲਾਂ ਨੂ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁ ਝ ਫੀਸ ਲੈ ਣਗੀਆਂ।
ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਹੀ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਮਾਨਤਾ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਿਵਕਟੋਰੀਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਮਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੁ ਸ� ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ
ਉ�ਤੇ ਇਹ ਿਮਆਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਿਹਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕ ਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਈ 2017 ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮਾਨਤਾ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠਾ
ਕਰੇਗਾ: ਿਨਰਮਾਣ-ਸਮੱਗਰੀ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸਸਟਮ,
ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ
(Scorecard) ਿਦਖਾਏਗਾ। ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੇਰੇ ਘਰ-ਪਿਰਵਾਰ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਕਵ� ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈ�ਬਸਾਈਟ:
www.victorianenergysaver.vic.gov.au/scorecard
ਵੇਖੋ।
ਤੁ ਸ� 136 186 ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ
help.scorecard@delwp.vic.gov.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ:
•

10 ਿਵਚ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰੇਿਟੰਗ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂ ੰ ਰੇਿਟੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਨ

•

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਰੇਿਟੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੁ ਮੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿਵਭਾਗ (Department of Environment, Land, Water and Planning) ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫੋਨ: 136 186, ਈਮੇਲ: help.scorecard@delwp.vic.gov.au ਜਾਂ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

