Giới thiệu Thẻ Ghi Điểm Scorecard
Thẻ Ghi Điểm Hiệu suất Gia cư Victoria (Victorian Residential Efficiency Scorecard (the Scorecard) là chương
trình duy nhất cung cấp xếp hạng ngôi sao cho ngôi nhà của quý vị. Cách thức giống như xếp hạng ngôi sao
tủ lạnh hoặc máy giặt, thứ hạng của Thẻ Ghi Điểm (Scorecard) cho biết các phần khác nhau trong nhà quý
vị tiêu thụ bao nhiêu năng lượng.
Chương trình xếp hạng ngôi sao Thẻ Ghi Điểm (Scorecard) là chương trình đầu tiên loại này ở Úc. Đánh giá
được thực hiện riêng cho nhà của quý vị và được cung cấp bởi các giám định viên được chính phủ chấp
thuận.
Xếp hạng ngôi sao cung cấp nhận xét tóm tắt và dễ hiểu về cách nhà của quý vị đối phó với thời tiết nóng và
lạnh của Victoria như thế nào. Điều này cho phép quý vị so sánh việc sử dụng năng lượng của nhà mình với
những ngôi nhà tương tự và nhanh chóng nhận thấy cách tiết kiệm tiền trả hóa đơn.
Việc đánh giá Thẻ Ghi Điểm (Scorecard) có thể giúp quý vị bằng cách:
•

gợi ý nâng cấp để giảm chi phí năng lượng trong nhà

đưa ra xếp hạng cho thời tiết nóng và các phương án nâng cấp để bảo vệ tiện nghi và sức khỏe của quý
vị vào mùa hè.
Để đăng ký đánh giá Thẻ Ghi Điểm (Scorecard), hãy gửi email help.scorecard@delwp.vic.gov.au hoặc gọi
số 136 186.
•

Để biết thêm thông tin về chương trình này, liên lạc với Bộ Môi trường, Đất đai, Nước và Quy hoạch
(Department of Environment, Land, Water and Planning).
Điện thoại: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au hoặc truy cập
www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

Giới thiệu Thẻ Ghi Điểm Scorecard
Xếp hạng ngôi sao năng lượng cho ngôi nhà
của quý vị

•

Thẻ ghi điểm (Scorecard) cung cấp xếp hạng ngôi
sao năng lượng cho ngôi nhà của quý vị theo thang
điểm từ một đến mười. Xếp hạng ngôi sao cao có
nghĩa là nhà của quý vị sẽ sử dụng ít năng lượng
hơn và chi phí sử dụng ít hơn, so với nhà có xếp
hạng ngôi sao thấp hơn.

•

Đó là lý do tại sao hóa đơn năng lượng của các
ngôi nhà đạt được xếp hạng ngôi sao cao thế nào
cũng thấp hơn so với ngôi nhà trung bình.
Hiện tại, ngôi nhà trung bình ở Victoria được xếp
hạng ba sao cho nên thường có những cách đơn
giản và rẻ tiền để quý vị có thể tăng xếp hạng của
ngôi nhà và chi ít hơn cho hóa đơn năng lượng của
mình.

Quý vị mong đợi những gì cho đánh giá của
mình
Một giám định viên được công nhận sẽ đến thăm
nhà của quý vị để tiến hành đánh giá toàn diện tại
chỗ. Họ sẽ thu thập dữ liệu bao gồm: vật liệu xây
dựng, hệ thống nước nóng của quý vị, máy sưởi,
máy lạnh, đèn chiếu sáng và bất kỳ nguồn năng
lượng tái tạo nào.
Khi kết thúc đánh giá, giám định viên sẽ trao đổi
với quý vị về xếp hạng ngôi sao của ngôi nhà của
quý vị và cho quý vị xem chứng chỉ Thẻ điểm của
mình. Chứng chỉ cũng sẽ được gửi cho quý vị, sau
khi kiểm tra chất lượng đã được hoàn thành.

•

xếp hạng các bộ phận khác nhau trong nhà
của quý vị, chẳng hạn như bản thân tòa nhà
và các thiết bị chính
đánh giá hiệu suất của ngôi nhà của quý vị
trong thời tiết nóng
cung cấp các lựa chọn thực tế để cải thiện hiệu
quả năng lượng của nhà quý vị.

Tư vấn năng lượng quý vị có thể tin tưởng
Chương trình này đang được triển khai khắp tiểu
bang Victoria thông qua các tổ chức phi lợi nhuận
và hội đồng thành phố địa phương, họ sẽ tính lệ
phí dịch vụ.
Chỉ những giám định viên được công nhận mới có
thể cung cấp đánh giá Thẻ Ghi Điểm (Scorecard).
Chính phủ bang Victoria đã áp dụng các tiêu chuẩn
kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt mà các giám
định viên phải đáp ứng để được công nhận. Quý vị
có thể xem các tiêu chuẩn này trên trang mạng Thẻ
Ghi Điểm (Scorecard).
Các giám định viên đầu tiên đã bắt đầu đánh giá
vào tháng 5 năm 2017. Khi có thêm nhiều giám
định viên được công nhận trong năm, nhiều hộ gia
đình hơn nữa sẽ có thể đăng nhập vào chương
trình.
Cách đăng ký
Để đăng ký sự quan tâm của quý vị, hãy truy cập:
www.victorianenergysaver.vic.gov.au/scorecard.
Quý vị cũng có thể gọi 136 186 hoặc qua email
help.scorecard@delwp.vic.gov.au.

Chứng chỉ của quý vị:
• cho thấy xếp hạng ngôi sao của ngôi nhà của
quý vị theo thang điểm 10
Để biết thêm thông tin về chương trình này, liên lạc với Bộ Môi trường, Đất đai, Nước và Quy hoạch
(Department of Environment, Land, Water and Planning).
Điện thoại: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au hoặc truy cập
www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

