لندن ےک ئ
می�
ئ
م� ن
اپ� توانا�
اس موسم رسما ی
ےک بلوں کو کم کریں

ئ
رکھ� اور ن
اپ� توانا� ےک بلوں پر
م� گرم
ی
اس موسم رسما ی
بچائ�۔
پیےس
ی
ن
آمد� پر
اگر آپ گھر ےک مالک یا جن� کرایہ دار یہ� اور کم
یع� بینیفٹ حاصل ت
یہ�* یا ذرائع ےس جان� ئ
گ� مایل فوائد ن
کر�
چ
ئ
اپ� گھر کو گرم ن
کر� اور ن
یہ� ،تو آپ ن
اپ�
توانا� ےک بلوں کو
ن
م� مدد ےک یل�  25,000£تک یک گرانٹ حاصل کر
بچا� ی
ت
سک� یہ�۔
پر درخواست دیں:

london.gov.uk/warmerhomes
یا  0800 029 3576پر مفت کال کریں

*ہاؤسنگ اور کونسل ٹیکس ےک اخراجات ےک بعد  20,000£یا اس ےس کم۔

وارمر ہومز ےک یل� درخواست دیں
یہ کیےس کام کرتا ہ�؟
1.یہ پروگرام لندن ےک گھر ےک مالکان یا جن� کرایہ داروں
ن
آمد� واےل یہ� اور  D-Gیک
ےک یل� کھال ہ� جو کم
درجہ بندی واےل ج
انر� پرفارمنس رسٹیفکیٹس واےل
م� ت
رہ� یہ�۔
گھروں ی
ن
2.پھر ہم آپ یک درخواست ن
پارٹ�ز،
اپ� ڈیلیوری
گ
بھیج� � ،جو اس کا جائزہ
 Retrofitworksکو
ی
گ
یل� �۔
ت
جا� یہ� ،تو Retrofitworks
3.اگر آپ کامیاب ہو
دیکھ� کہ کیا
یہ
تاکہ
گا
کرے
رسوے
آپ ےک گھر کا
ی
بہ�ی ئ
ت
ت
ال� جا سک� ہ� اور آپ ےک ساتھ اس پر بات
کریں۔
گ
4.ایک بار جب آپ اپنا ذہن بنا یل� � ،ایک مستند
انسٹالر ئ
آ� گا اور کام کو ٰ
اعیل معیار ےک مطابق
کرے گا۔

اگر جائزہ کامیاب ہوا تو مجھے کیا مل سکتا ہ�؟

ئ
توانا� ےک بلوں کو کم ن
ئ
کر� ،آپ ےک گھر کو
می� آپ ےک
ن
ئ
م�
زیادہ آرام دہ اور کم توانا� کا استعمال کر ےک چال� ی
مدد ےک یل� مفت اصالحات یک ایک حد پیش کر رہا ہ�۔
ئ
جا� گا اس کا انحصار آپ ےک
آپ کو کیا پیش کیا
 Retrofitworksرسوے ےک نتائج پر ہ�۔ آپ ےک گھر
کو موصول ہو سکتا ہ�:
•چھت یک انسولیشن ن
یع� موصلیت
ن
•درز وایل دیوار یک انسولیشن یع� موصلیت
•ب� ن
و� دیوار یک انسولیشن ن
یع� موصلیت
ی
ن
•فرش یک انسولیشن یع� موصلیت
•ڈراٹ پروفنگ
•ہیٹ پمپس
ئ
•قابل تجدید توانا� ےک نظام
اہلیت ےک مکمل معیار ےک یل�،
یا درخواست ن
دی� ےک یل� مالحظہ کریں:
london.gov.uk/warmerhomes
یا  0800 029 3576پر مفت کال کریں

