
زمستان امسال، هزینه های قبوض 
انرژی خود را کاهش دهید

این زمستان گرمتر بمانید و در قبوض انرژی خود صرفه جویی 
نمائید.

اگر صاحبخانه یا مستأجر خصوصی با درآمد پائین* هستید و 
یا مزایا دریافت می کنید، شما می توانید تا مبلغ 25,000 پوند 

کمک هزینه دریافت کنید تا منزل خود را گرم نگه دارید و کمک 
کنید که در هزینه های انرژی خود صرفه جوئی کرده باشید. 

در سایت: 
london.gov.uk/warmerhomes

و یا رایگان با شماره 3576 029 0800 تماس بگیرید

*20,000 پوند یا کمتر بعد از هزینه های مالیات شورا و مسکن.

شهردار لندن



اقدام کنید تا خانه های گرمتری داشته باشید
عملکرد آن چگونه است؟

شرکت در این برنامه برای صاحبخانه ها یا مستأجران . 	
خصوصی در لندن که درآمد پائینی دارند و در خانه های با 

گواهی عملکرد انرژی D-G زندگی می کنند، آزاد می باشد. 

سپس درخواست شما را به شرکای ارسال انرژی خود، . 2
Retrofitworks، ارسال می کنیم تا آن را ارزیابی کنند. 

در صورت موفقیت آمیز بودن، Retrofitworks خانه . 3
شما را ارزیابی می کند تا ببیند چه اقداماتی می تواند انجام 

دهد و با شما صحبت می کند. 

زمانیکه تصمیم خود را گرفتید، یک نصاب واجد شرایط . 	
خواهد آمد و کار را با باالترین استاندارد انجام خواهد داد.

در صورت موفقیت، چه چیزی می توانم دریافت نمایم؟

شهردار مجموعه ای ازاقدامات ارتقادهنده رایگان را جهت 
کمک به کاهش قبوض انرژی شما ارائه می دهد تا منزل شما 

راحت تر و سبزتر شود.

آنچه به شما ارائه می شود بر اساس نتیجه نظرسنجی 
Retrofitworks خواهد بود. موارد زیر را می توان برای 

منزل شما ارائه داد:

عایق سقف	 
عایق کاری حفره های دیوار	 
عایق دیوار خارجی 	 
عایق کف	 
اصالح جریان هوا	 
پمپ های گرمائی	 
سیستم های انرژی تجدیدپذیر	 

 جهت اطالع از شرایط صالحیت و یا اقدام به سایت:  
 london.gov.uk/warmerhomes 

و یا رایگان با شماره 3576 029 0800 تماس بگیرید


