التوفير لألسر
يوفر برنامج ترقيات الطاقة في فيكتوريا التابع لحكومة والية فيكتوريا لألسر في الوالية إمكانية الوصول إلى منتجات موفرة للطاقة
بأسعار مخفضة من خالل مزودي الخدمات المعتمدين.
يمكن أن يوفر هذا البرنامج لألسر النموذجية ما يقرب من  150دوالرا ً سنويا ً ويمكن أن يكون التوفير أكثر بكثير وذلك إعتمادا ً على ما
يتم إنجازه.
على سبيل المثال ،فإن تركيب مجموعة شمسية لنظام الماء الساخن الكهربائي سيوفر ما معدله  800دوالر في السنة.

كيف يمكنني المشاركة؟
مزود معتمد يقدم هذه المنتجات وخدمات التركيب .جميع المزودين
قوموا بزيارة صفحة منتجاتنا لمعرفة ما يشمله البرنامج وللعثور على ّ
المعتمدين مسجلين لدى مفوضية الخدمات األساسية.

كيف ستقوم ترقيات الطاقة في فيكتوريا بمساعدة أسرتي ومجتمعي؟
• ستحصل أسرتكم على خصومات على منتجات توفير الطاقة
• تساعد هذه على خفض تكاليف الطاقة
• يمكن للمشاركين في ترقيات الطاقة الفيكتورية توفير  150دوالرا ً في المتوسط في فواتير الطاقة
• تحسين الفوائد الصحية عن طريق جعل المنازل أكثر دفئا ً في الشتاء وأكثر برودة في الصيف
• تقليل كمية الغازات الدفيئة التي تدخل الغالف الجوي.
هناك أيضا ً فوائد واسعة النطاق للمجتمع من مشاركة األسر والمصالح التجارية في البرنامج ،والتي تشمل:
• تأمين إمدادات الطاقة لدينا عن طريق الحد من العبء الذي يتم فرضه على نظام الطاقة عندما ترتفع متطلباتنا للطاقة
• تقليل انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري التي تدخل الغالف الجوي والمساعدة في التصدي لتغير المناخ
• نقل فيكتوريا إلى اقتصاد منخفض االنبعاثات من خالل تقليل إعتمادنا على تكنولوجيا كثيفة االستهالك للطاقة وذات انبعاثات عالية.

لماذا تم إعداد برنامج ترقيات الطاقة في فيكتوريا؟
يعمل البرنامج على تخفيض سعر شراء منتجات توفير الطاقة وتقليل انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري في والية فيكتوريا بالنسبة
لألسر والمصالح التجارية في الوالية.
تحدد حكومة والية فيكتوريا أهداف الحد من غازات اإلحتباس الحراري السنوية لتجار التجزئة في مجال الطاقة.
تتطلب هذه األهداف من تجار الطاقة شراء عدد من الشهادات .تمثل كل شهادة طنا ً واحدا ً من غازات اإلحتباس الحراري التي تم منعها
من دخول الغالف الجوي.
يتم إنشاء الشهادات من قبل الشركات المعتمدة عندما تبيع منتجات موفرة للطاقة.
بعد ذلك يتم تداول الشهادات في السوق الحرة.

المنتجات المتاحة من خالل مزودي الخدمات المعتمدين
• اإلضاءة
• التدفئة والتبريد
• تسخين المياه
• التلفزيونات
البرادات والفريزيرات
• التخلص من الثالجاتّ /
البرادات او الفريزيرات
• الثالجاتّ /
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التوفير لألسر
• رأس دوش الحمام
• منتجات اإلغالق المحكم والعزل المقاومة للطقس
• وحدات التحكم بالطاقة اإلحتياطية
• أجهزة عرض في المنزل لقراءة إستهالك الطاقة
• مضخات البركة/المسبح
• آالت تجفيف المالبس
إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة ،يرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية والشفهية ( )TISللحصول على مساعدة في الترجمة
الكتابية والشفهية
اتصلوا بـ  TIS Nationalعلى الرقم ( 131 450داخل أستراليا) أو قوموا بزيارة www.tisnational.gov.au

