درباره ما
درباره برنامه نوسازی و بهسازی خانههای بریتیش کلمبیا
()CleanBC Better Homes
 CleanBC Better Homesمرکز آنالین بریتیش کلمبیا برای مالکان خانه و کسب و کارها جهت دسترسی به اطالعات ،تخفیفها و پشتیبانی
برای کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای در خانهها و ساختمانهای جدید و فعلی است .بودجه CleanBC Better Homes
مطابق با صندوق راهبری اقتصاد کمکربن ،از سوی استان بریتیش کلمبیا و دولت کانادا تامین میشود .تخفیفات CleanBC Better Homes
از سوی شرکتهای  FortisBC ،BC Hydroو  BC Housingمدیریت میشوند.
منابع  CleanBC Better Homesعبارتند از:
• ابزار جستجوی تخفیفات با کاربری آسان برای زمانی که قصد نوسازی یک خانه یا ساخت یک خانه جدید را دارید
• یک تقاضانامه واحد برای تخفیفات  FortisBC ،BC Hydro ،CleanBC Better Homesو دولت محلی
• اطالعات و پاسخها به سواالت متداول درباره بهسازیهای بهرهوری انرژی و دسترسی به تخفیفات
• خدمات رایگان مربیگری مصرف انرژی برای مالکان خانه و کسب و کارهایی که قصد نوسازی دارند ،از جمله خط تلفن و ایمیل
کمکرسانی که از سوی کارشناسان مربیگری مصرف انرژی اداره میشود
• ابزار جستجو برای یافتن مشاوران انرژی رسمی سیستم رتبهبندی  EnerGuideبرای نوسازیهای مسکونی
• فهرست پیمانکاران برای یافتن پیمانکاران ثبت شده در منطقه شما
منابع و پشتیبانی برای انواع ساخت و سازهای زیر در بریتیش کلمبیا موجود است:
• نوسازیهای مسکونی
• ساخت جدید ساختمان مسکونی
خدمات مربیگری انرژی
برنامه مربی مصرف انرژی یک برنامه رایگان مربیگری برای مالکان خانه و مالکان و مدیران ساختمانهای تجاری در بریتیش کلمبیا است
مربیان انرژی ،کارشناسان آموزش دیده در زمینه بهرهوری انرژی هستند که اطالعات مبتنی بر علم ساختمانسازی را در مورد گزینهها و
فرصتهای بهبود بهرهوری انرژی در خانه یا ساختمان شما ارائه میدهند .آنها برای پاسخگویی به سواالت شما در تمام مراحل پروژه بهبود
مصرف انرژی در دسترس هستند .خدمات برنامه مربی مصرف انرژی برای مالکان خانه موجود است و پشتیبانی مربیگری منتخب برای مالکان
یا مدیران ساختمانهای تجاری در دسترس است .خدمات برنامه مربی مصرف انرژی با هدف ارائه مشاوره عمومی به شما درباره برنامههای
تخفیف موجود و گزینههای بهسازی در نظر گرفته شده است و قصد ندارد جایگزین ارزیابی انرژی  EnerGuideیا مشاوره یک پیمانکار
شود .برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه شرایط استفاده مراجعه کنید.
خدمات برنامه مربی مصرف انرژی عبارت است از:
• دسترسی به مربیهای انرژی از طریق تلفن کمکرسانی رایگان و ایمیل
• اطالعات و مشاوره عمومی درباره بهسازیهای بهرهوری انرژی و تخفیفات
• در صورت نیاز ،هدایت شما به نمایندگان برنامههای مناسب
لطفا برای اطالع از شرایط استفاده کامل درباره برنامه مربی مصرف انرژی ،به بخش حریم خصوصی ما مراجعه کنید.
پشتیبانی برای استفاده از صفحات وبسایت و دسترسی به برنامه «مربی مصرف انرژی» ( )Energy Coachبه زبانهای کانتونی،
ماندارین ،پنجابی و فارسی در دسترس است .برای دریافت کمک ،به آدرس  info@empowerme.caایمیل ارسال کنید.

