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Housing – Energy Costs – Amharic

ለመቆየት መልቀቅን ከተቀበሉ፣ ለኃይል ወጭዎች ማለትም ለማሞቅ፣ ለመብራት፣ ለማብሰል ወዘተ ለኤሌክትሪክ እና ለጋዝ የመክፈል
ሃላፊነቱ የእርስዎ ይሆናል፡፡ ይህ በራሪ ወረቀት ወጭዎ ዝቅተኛ እንዲሆን ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እና የነዳጅ ደረሰኞችዎን መክፈል
እዲችሉ ያግዛል፡፡
በ Shelter Scotland የድር ገጽ ላይ ለሙቀት ስለመክፈል እና ስለ ቁጠባ ተግባራዊ ምክርን ያግኙ፡
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/paying_for_a_home/paying_for_heating_dur
ing_cold_weather

ወደ ጊዜያዊ እና ቋሚ አዲስ የመኖሪያ ቤት ስገባ ምን ላድርግ?


በመጀመሪያ ማድረግ ያለብዎ ነገር በቆጣሪዎ ላይ ያለውን ንባብ መውሰድ ነው፣ በዚህ ምስል ላይ
የሚታየውን የሚመስል ነው፡፡በቤትዎ ውስጥ ነው የሚሆነው፣ የቱቦ ጋዝ አቅርቦት ካለዎ ደግሞ፣
የጋዝ ቆጣሪ፡፡ የቆጣሪ ንባብን እንዴት መውሰድ እንዳለብዎ የማያውቁ ከሆነ፣ እገዛ እንዲያደርጉልዎ
ጓደኛዎን ወይም የመኖሪያ ቤት ኪራይ ሃላፊን ይጠይቁ፡፡ በአፓርትመንት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣
እርዳታን ለማግኘት የጥበቃ ወይም የጽዳት ሰራተኞችን መጠየቅ ይችላሉ፡፡

o የእርስዎን ዝርዝር መረጃ ለማስመዝገብ እና የቆጣሪዎን ንባብ ለመስጠት የኃይል አቅራቢዎን ያነጋግሩ፡፡ የመብራት ሃይል
(ወይም ጋዝ) የትኛው ድርጅት እንደሚያቀርብልዎ እርግጠኛ ካልሆኑ፣ አከራይዎን ይጠይቁ ወይም በጊዜያዊነት የሚቆዩበት
አፓርታማ ውስጥ ካሉ ምክር ቤቱን ይጠይቁ፡፡

Scottish Refugee Council is a charity registered in Scotland.
Registered Charity: SC008639

የኃይል ወጭዎቼን እንዴት ነው መቆጣጠር የምችለው?
ስኮትላንድ በክረምት ጊዜ ቀዝቃዛ ናት፣ እናም የኃይል ወጪዎች ከፍተኛ ናቸው፡፡ የኃይል ወጪዎችዎን በሚከተለው መልኩ ቀነስ
ይቻላሉ፡


ዝቅተኛ ኃይል በመጠቀም



የኃይል አቅራቢዎ የተሻለ የዋጋ መጠን እንደሰጥዎ በማረጋገጥ ይህ ካልሆነ ደግሞ የኃይል አቅራቢ መቀየር

ዝቅተኛ ኃይል እንዴት ነው መጠቀም የምችለው?


መጋረጃዎችን፣ ምሽት በሚሆን ጊዜ ይዝጉlose



በገንዳ ውስጥ ተዘፍዝፈው ከመታጠብ ይልቅ፣ በቤት ውስጥ ካለዎ ሻወር ይጠቀሙ



ሁልጊዜ ውሃ ለማፍላት የውሃ ማፍያዎን በሚጠቀሙ ጊዜ የሚፈልጉትን መጠን ብቻ በማደረግ ያፍሉ - በየጊዜው ሲጠቀሙ
ሙሉ እያደረጉ አይጠቀሙ



የማይጠቀሙባቸውን ክፍሎች መብራት ያጥፉ



ለበርዎችዎ እና መስኮቶችዎ የድርቅ አስወጋጆችን ማስገጠም



ቤትዎ እድሳቶች እና ማስተካከያዎች የሚያስፈልጉት ከሆነ አከራይዎን ያነጋግሩ

በ Energy Saving Trust ድረ ገጽ ላይ የኃይል ቁጠባን በተመለከተ ተጨማሪ ምክርን ያግኙ፡
http://www.energysavingtrust.org.uk/What-can-I-do-today/Getting-started
በስልክ ቁጥር 0800 512 012 ለአማካሪው በነፃ ደውለው ማነጋገርም ይችላሉ፡፡ መረጃን ይሰጡዎታል እንዲሁም በተሻለ ሊረዱዎት
ከሚችሉ ኤጀንሲዎች ጋር ያገናኙዎታል፡፡
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ከኃይል አቅራቢዎቼ ጥሩ ዋጋን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
የተለያዩ (ዋጋዎች) ታሪፎች አሉ እና እያንዳንዱ ኩባንያ የተለያየ የዋጋ አቅርቦት አለው፡፡ እንደ እርስዎ አከፋፈል ዋጋዎችም ይለያያሉ፡፡
አብዛኛውን ጊዜ እርስዎ በሄዱ ቁጥ እንዲከፍሉ የሚያስችልዎ የቅድመ-ክፍያ ቆጣሪ በጣም ውድ ነው፡፡ የባንክ አካውንት ካለዎ፣ በቀጥታ
ከአካውንትዎ ላይ ተቀናሽ ተደርጎ በሚከፈል ጊዜ ለርካሽ አማራጮች እድል ሊሰጥዎ ይገባል፡፡
በእርስዎ ደረሰኞች የድር ገጽ ላይ እንደ ማስቀመጥ ሁሉ የተሻለ ዋጋ የሚያገኙባቸው በርካታ የድር ገጾችን ከዚህ በታች ይግኙ፡
http://www.saveonyourbills.co.uk/ ወይም http://www.ukpower.co.uk/
ግላሶው የመኖሪያ ቤቶች ኃይል አማካሪ ቡድን (Glasgow Home Energy Advice Team (G-HEAT))
በጋልሶው ውስጥ፣ G-HEAT በራስዎ ቤት ውስጥ ራሱን የቻለ ነፃ የምክር አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ከማሞቂያ ስርዓትዎ፣ የነዳጅ ወጭዎን፣
ከደረሰኞችዎ ላይ ላሉ ችግሮች ጋር ተዛማጅነት ላላቸው ነገሮች እገዛን ሊሰጡዎ ይችላሉ፣ እና አቅራቢዎችን የመቀየር መረጃን
ይሰጡዎታል፡፡ በድረ ገጻቸው ላይ የበለጠ ይወቁ፡
www.g-heat.org.uk/aboutgheat ወይም 0800 092 9002 ይደውሉ፡፡
ሌሎች አካባቢያዊ ባለስልጣናት ተመሳሳይ ፕሮጀክቶች ያላቸው ይመስላል፡፡ ጋልሶው ውስጥ የማይኖሩ ከሆነ፣ መረጃን ለማግኘት
የእርስዎን ምክር ቤት ወይም የመኖሪያ ቤት ማህበርዎን ይጠይቁ፡፡
ገቢዬን እንዴት ነው ማሳደግ የምችለው?
ምንም እንኳን እየሰሩ ቢሆንም፣ የጥቅማ ጥቅም ቼክ ማግኘቱ የተሻለ ነው፡፡ ይህንን ለማድረግ የተሻለው መንገድ ወደ ገንዘብ አማካሪ
ማዕከል በመሄድ ነው፡፡ ወደ GAIN የእገዛመስመር በስልክ ቁጥር 0808 801 1011 በመደወል በአቅራቢያዎ ያለውን ማዕከል ማግኘት
ይችላሉ፡፡
ተጨማሪ መረጃን ከየት ማግኘት እችላለሁ?
የአካባቢያዊ ኃይል አማካሪ በዚህ የስልክ ቁጥር ላይ በነፃ ይደውሉ፡ 0800 512 012
የአካባቢዎን የገንዘብ አማካሪ ማዕከል
በአቅራቢያዎ ስላለው ማዕከል ዝርዝር መረጃን ለማግኘት ለ GAIN የእገዛመስመር በስልክ ቁጥር 0808 801 1011 ይደውሉ
G.Heat
ነፃ የስልክ ቁጥር 0800 092 9002 ይደውሉ ወይም g-heat@thewisegroup.co.uk ኢ-ሜይል ያድርጉ
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