Tiết kiệm cho hộ gia cư
Chương trình Nâng cấp Năng lượng của Victoria giúp các hộ gia cư Victoria có thể sử dụng các
sản phẩm tiết kiệm năng lượng thông qua các nhà cung cấp được công nhận.
Chương trình có thể tiết kiệm cho các hộ gia đình điển hình khoảng 150 đô-la mỗi năm và tiết
kiệm có thể nhiều hơn đáng kể tùy thuộc vào những gì quý vị thực hiện.
Ví dụ, lắp đặt bộ năng lượng mặt trời vào hệ thống nước nóng dùng điện sẽ tiết kiệm được
trung bình 800 đô-la mỗi năm.

Tôi có thể tham gia như thế nào?
Truy cập trang sản phẩm của chúng tôi để tìm hiểu xem sản phẩm nào nằm trong chương trình
và tìm nhà cung cấp được công nhận để cung cấp và lắp đặt các sản phẩm này. Tất cả các nhà
cung cấp được công nhận đều được đăng ký với Ủy ban Dịch vụ Cần thiết.

Chương trình Nâng cấp Năng lượng Victoria sẽ hộ gia cư và cộng đồng của
tôi như thế nào?
• Hộ gia đình của quý vị sẽ được giảm giá đối với các sản phẩm tiết kiệm năng lượng
• Điều này giúp giảm chi phí năng lượng
• Những người tham gia chương trình Nâng cấp Năng lượng Victoria có thể tiết kiệm 150 đô-la,

trung bình, đối với hóa đơn năng lượng
• Cải thiện lợi ích sức khỏe bằng cách làm nhà ấm hơn vào mùa đông và mát hơn vào mùa hè
• Giảm lượng khí thải nhà kính thải vào bầu khí quyển của chúng ta.

Ngoài ra còn có nhiều lợi ích khác nhau cho cộng đồng từ các hộ gia đình và doanh nghiệp
tham gia chương trình, bao gồm:
• Đảm bảo cung cấp năng lượng bằng cách giảm gánh nặng dồn vào hệ thống năng lượng khi

nhu cầu năng lượng gia tăng
• Giảm lượng khí nhà kính thải vào khí quyển và giúp giải quyết tình trạng khí hậu biến đổi
• Chuyển đổi người dân Victoria sang nền kinh tế thải ra ít khí bằng cách giảm sự phụ thuộc

vào công nghệ tiêu thụ nhiều năng lượng, thải ra nhiều khí thải.

Vì sao Chương trình Nâng cấp Năng lượng Victoria được tiến hành?
Chương trình giúp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp của Victoria mua các sản phẩm tiết
kiệm năng lượng rẻ hơn và giảm khí thải nhà kính của Victoria.
Chính phủ Victoria thiết lập các mục tiêu giảm khí nhà kính hàng năm cho các nhà bán lẻ năng
lượng.
Những mục tiêu này yêu cầu các nhà bán lẻ năng lượng mua một số chứng chỉ. Mỗi chứng chỉ
đại diện cho một tấn khí nhà kính được ngăn chặn xâm nhập vào khí quyển.
Chứng chỉ được tạo ra bởi các doanh nghiệp được công nhận khi họ bán các sản phẩm tiết
kiệm năng lượng.
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Tiết kiệm cho hộ gia cư
Các chứng chỉ sau đó được giao dịch trong thị trường tự do.

Products available through accredited providers
• Đèn chiếu sáng
• Sưởi và Máy lạnh
• Máy đun nước nóng
• Ti vi
• Tủ lạnh và tủ đông thải hồi
• Tủ lạnh hoặc tủ đông
• Vòi tắm hoa sen
• Cách nhiệt và bít khe hở gia cư
• Thiết bị kiểm soát standby
• Hiển thị mức tiêu thụ điện trong nhà
• Bơm nước hồ bơi
• Máy sấy quần áo

Nếu cần trợ giúp, xin quý vị liên lạc với Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) để được trợ
giúp về thông dịch và phiên dịch.
Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc) hoặc truy cập
www.tisnational.gov.au

