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   نصائح لتوفیر الطاقة
 

  تشغیل مصابیح اإلضاءة اللید .2
LED الموفرة للطاقة   

 

  ما یصل إلىتوفر  أنالموفرة للطاقة  LEDح مصابیلیمكن 
  بالمائة من تكلفة اإلضاءة.  80

 وتدوم لفترة أطول.  طاقة أقل تستخدم  LEDمصابیح 

الكھربائیة واألجھزة  . إطفاء األنوار1
   عند عدم استخدامھا

 

والتبرید واألجھزة عند  التدفئةاحرص على إطفاء وحدات 
 الذھاب إلى الفراش أو مغادرة المنزل.

  عند غسل المالبستوفیر الطاقة  .4
 وتجفیفھا 

 
اختر دورة و ،سل المالبس بالمیاه الباردةغا

  غسیل قصیرة. 

  تشغیلھا.ببدء النتظر حتى تمتلئ غسالتك قبل ا

احرص على تعلیق  ،مجففات المالبس تستخدم الكثیر من الطاقة 
المالبس بالخارج واتركھا تجف بشكل طبیعي أو قم بتعلیقھا  

 حامل المالبس داخل المنزل. على

  األبواب والستائر  إغالق .3

  
 

األبواب المؤدیة إلى   إغالقاحرص على 
الغرف التي  أو تبرید تدفئة بالمناطق التي ال تستخدمھا، وقم فقط 

  تمضي فیھا معظم الوقت.

  أغلق الستائر عند غروب الشمس 

 . الھواء حول األبواب والنوافذ امنع تیارات

  والتبرید  . تحكم في عملیات التدفئة6
  
 

بالمائة   10أن تضیف  یمكن 20درجة فوق  كل
 . الخاصة بكإلى فاتورة التدفئة 

بالمائة من   30یمكن أن تمثل ما یزید عن  ءفي الشتاالتدفئة 
  فاتورتك  

في الشتاء على ضبط الترموستات على درجة حرارة ما احرص 
  درجة.  20و 18بین 

 . درجة أو أعلى 26الترموستات على  اضبطفي الصیف، 

 . توفیر الطاقة في المطبخ 5 

 

ساعة في   24تعمل الثالجة على مدار : الثالجة
 أكثر األجھزة كلفة من حیث التشغیل. من وھي الیوم

عدم وجود أي فجوات أو  وباب الثالجة  إغالقتأكد من إحكام 
  من شأنھا أن تسمح بتھریب الھواء البارد إلى الخارج.  شقوق 

د ثاٍن، فال تشغلھ إال عند الحاجة   إذا كانت لدیك  ثالجة أو ُمجّمِ
 إلیھ. 

  تستخدم أجھزة المایكروویف طاقة أقل بكثیر من الفرن :الطھي
 الكھربائي. 
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  العامة فواتیرالخدمات إعانة منحة

تحتاج   لتقدیم الطلب المستحقة. طلب للحصول على منحة حكومیة للمساعدة في فواتیر الكھرباء والغاز والمیاه  لتقدیمقد تكون مؤھالً 
  الخاص بك.  الطاقة خدمة ة ل مزودبالشركة الإلى االتصال 

  https://services.dffh.vic.gov.au/utility-relief-grant-scheme لمعلومات أكثر یمكنك زیارة: 

  

 (Victorian Energy Compare)الفیكتوریة مقارنة الطاقة 

  في مجال الطاقة  الشركات أداة حكومیة مستقلة لمساعدتك في مقارنة العروض المقدمة من جمیع 

  /https://compare.energy.vic.gov.au: یمكنك زیارة لطاقةلعروض العلى أفضل  لمساعدتك في الحصول 

 

   الطاقة والمیاهكفاءة أجھزة  تقییم

  استخدامب نجوم الكفاءة الخاصة إذا كنت تشتري جھاًزا جدیًدا كالثالجة مثالً، فحاول اختیار الجھاز الذي یحتوي على أكبر قدر من  
سیوفر    الجھاز أكثر قلیالً لكن تكلفة الشراء من الممكن أن تكون . أقل أو میاه طاقة  یستخدم  الجھاز أنجوم أكثر یعني ن  والمیاه.  الطاقة

  قت.  مرور الو مع لك المال 

   www.energyrating.gov.au من خالل الموقع یمكنك معرفة المزید  

  

  قروض بدون فوائد 

إذا كنت بحاجة إلى جھاز منزلي أساسي جدید مثل الثالجة أو الغسالة ولیس لدیك المال لشرائھ، فقد تكون مؤھالً للحصول على   
  قرض بدون فائدة. 

 Good Shepherd:قم بزیارة موقعللعثور على مزود الخدمة المحلي   
https://goodshep.org.au/services/nils/   

  /https://goodshep.org.au/publications/translated-nils :للحصول على معلومات بلغات أخرى ، قم بزیارة 

  

  ) Victorian Energy Saver Website( لتوفیر الطاقة الفیكتوري يناإللكتروموقع ال

في  البسیطة لتوفیر الطاقة  الوسائل  -  في المنزل  تقییم الطاقة كیفیة   -  للطاقةعلى المنتجات الموفرة  حسوماتال  لمعرفة المزید عن: 
  https://www.victorianenergysaver.vic.gov.au/save-energy-and-money: قم بزیارة، المنزل

  

   شكاوي الطاقة والمیاه في  مكلف بالتحقیقمسؤول 

  الكھرباء المیاه والغاز و في حل الشكاوى المتعلقة بشركات  للمساعدةمجانیة مستقلة وخدمة ھذه ال

إذا  450 131    اتصل على الرقم أو ، 509 500 1800 أو اتصل على الرقم: /http://www.ewov.com.auقم بزیارة:  
    لمترجم كنت بحاجة 

  

مجلس مدینة داربین ھو المصدر األصلي للمعلومات الخاصة  یعترف الصلیب األحمر األسترالي بأن 
 بھذه الوثیقة 

  

https://services.dffh.vic.gov.au/utility-relief-grant-scheme
https://compare.energy.vic.gov.au/
http://www.energyrating.gov.au/
https://goodshep.org.au/services/nils/
https://goodshep.org.au/publications/translated-nils/
https://www.victorianenergysaver.vic.gov.au/save-energy-and-money
http://www.ewov.com.au/
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للمترجم الفوري خطوط ھاتف  
  

 الغاز والكھرباء 

 

1st Energy: 13 14 50 

AGL: 1300 307 245 

Alinta Energy: 1300 297 727 

Amber Electric: 1800 531 907 -  اترك بریًدا صوتیًا یسأل عن مترجم  -إعادة االتصال   خدمة  

Blue NRG: 1300 599 888    (خط الھاتف الرئیسي) -  اطلب مترجًما وزودنا باللغة  

Circular Energy: 13 14 50  

CovaU: 1300 689 866 –   " للترجمة   0اضغط "   

Diamond Energy: 13 14 50  

Discover Energy: 1300 946 898 اطلب مترجًما وزودنا باللغة  -خط الھاتف الرئیسي)  (  -  

Dodo Power & Gas: 13 36 36    (خط الھاتف الرئیسي)    -اطلب مترجًما وزودنا باللغة -

Electricity In A Box: 13 14 50  

Elysian Energy: 1300 671 799 اطلب مترجًما وزودنا باللغة  - (خط الھاتف الرئیسي)   -  

Energy Australia: 1300 622 718       

Energy Locals: 13 14 50  

Future X Power: 13 14 50  

Glo Bird Energy: 13 14 50   

Kogan Energy: 1300 005 123 اطلب مترجًما وزودنا باللغة  - (خط الھاتف الرئیسي)   -  

Lumo Energy: 1300 115 866 وزودنا باللغة اطلب مترجًما  - (خط الھاتف الرئیسي)   -  

Momentum Energy: 1800 497 170 

Origin: 1300 137 427 

Ovo Energy: 13 14 50   

People Energy: 13 14 50  

Power Club: 13 14 50  

Powerdirect: (03) 9679 9894  

Powershop: 1800 462 668 اطلب مترجًما وزودنا باللغة  - (خط الھاتف الرئیسي)   -  

QEnergy: 13 14 50  

ReAmped Energy:   ستمارةاال  ملئ عن طریق بك اطلب معاودة االتصال  عبرموقعنا على االنترنت –ال یوجد رقم ھاتف  
online enquiry form 

Red Energy: 1300 161 382-   (خط الھاتف الرئیسي)  - اطلب مترجًما وزودنا باللغة 

Simply Energy: 1300 408 265 

https://www.reampedenergy.com.au/contact/?gclid=EAIaIQobChMI3rjcyNXQ9QIVepVLBR3QjAxFEAAYASABEgKkYvD_BwE
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Sumo: 13 88 60 اطلب مترجًما وزودنا باللغة -(خط الھاتف الرئیسي)    -    

Tango Energy: 1800 010 648 -    (خط الھاتف الرئیسي)-  اطلب مترجًما وزودنا باللغة  

Tas Gas Retail: 13 14 50  

 

 المیاه
 

Melbourne – ملبورن: 

 

Greater Western Water: 13 44 99 -   ) مترجم ) للحصول على 3اضغط  

South East Water: (03) 9209 0130  

Yarra Valley Water: (03) 9046 4173  : 361 914 1300  - اتصل بالرقمأو للغة العربیة        

 

Regional Victoria  إقلیم والیة فیكتویا: 

Barwon Water: 13 14 50  

Central Highlands Water: 1800 061 514 -   (خط الھاتف الرئیسي) -  اطلب مترجًما وزودنا باللغة  

Coliban Water: 13 14 50  

East Gippsland Water: 131 450  

Gippsland Water: 13 14 50 

Goulburn Valley Water: 13 14 50  

Goulburn-Murray Water: (03) 9280 1993 

Grampians Wimmera Mallee Water: 13 14 50 

Lower Murray Water: 13 14 50 

North-East Water: 1300 361 622 -    (خط الھاتف الرئیسي)- اطلب مترجًما وزودنا باللغة    

South Gippsland Water: 13 14 50 

Southern Rural Water: 13 14 50  

Wannon Water: 13 14 50 

Westernport Water: 13 14 50 

 

 


