
 

 درباره ما 

  کلمبیا بریتیش  هایخانه بهسازی و نوسازی برنامه درباره
(CleanBC Better Homes) 
 

CleanBC Better Homes پشتیبانی  و هاتخفیف  اطالعات، به دسترسی جهت کارها و کسب و خانه مالکان برای کلمبیا بریتیش آنالین مرکز 
 CleanBC Better Homes بودجه .است  فعلی و جدید هایساختمان و هاخانه  در ایگلخانه  گازهای  انتشار و  انرژی  مصرف  کاهش  برای
 CleanBC Better Homes تخفیفات .شودمی تامین  کانادا  دولت و کلمبیا بریتیش استان سوی از ،کربنکم اقتصاد  راهبری صندوق با  مطابق

 .شوندمی مدیریت BC Housing و  BC Hydro، FortisBC هایشرکت  سوی از

 :از  عبارتند CleanBC Better Homes منابع
 دارید را جدید خانه یک  ساخت یا خانه یک نوسازی قصد که زمانی برای آسان کاربری با تخفیفات  جستجوی ابزار  •
 محلی  دولت و CleanBC Better Homes ، BC Hydro، FortisBC تخفیفات برای واحد  تقاضانامه یک •
 تخفیفات  به  دسترسی  و انرژی وریبهره هایبهسازی  درباره  متداول سواالت به هاپاسخ و اطالعات •
 ایمیل و تلفن خط جمله از دارند، نوسازی قصد که کارهایی و کسب  و خانه مالکان برای انرژی مصرف  مربیگری رایگان خدمات •

 شود می اداره انرژی مصرف مربیگری کارشناسان سوی از که رسانیکمک
 مسکونی هاینوسازی  برای EnerGuide بندیرتبه  سیستم رسمی انرژی مشاوران یافتن برای جستجو  ابزار •
 شما  منطقه در شده ثبت پیمانکاران یافتن برای پیمانکاران فهرست  •

 :است موجود کلمبیا بریتیش در زیر سازهای و ساخت انواع  برای پشتیبانی و منابع
 مسکونی هاینوسازی  •
 مسکونی ساختمان جدید ساخت  •

  
 انرژی  مربیگری خدمات

 
  است  کلمبیا بریتیش در  تجاری  هایساختمان مدیران و مالکان و خانه مالکان برای  مربیگری رایگان برنامه یک انرژی  مصرف  مربی برنامه
 و هاگزینه مورد در را سازیساختمان علم بر مبتنی اطالعات که هستند انرژی وریبهره  زمینه در دیده آموزش کارشناسان انرژی، مربیان
 بهبود  پروژه مراحل تمام در شما سواالت به پاسخگویی برای آنها .دهندمی ارائه شما ساختمان یا خانه در انرژی وریبهره بهبود هایفرصت 
 مالکان  برای منتخب مربیگری پشتیبانی و است موجود خانه  مالکان برای انرژی مصرف مربی برنامه خدمات .هستند دسترس  در  انرژی مصرف

 های برنامه درباره شما به  عمومی مشاوره  ارائه هدف با انرژی مصرف مربی برنامه خدمات  .است دسترس  در  تجاری هایساختمان مدیران یا
 پیمانکار  یک مشاوره  یا EnerGuide انرژی ارزیابی جایگزین ندارد قصد و است  شده گرفته نظر در بهسازی هایگزینه  و موجود تخفیف
 .کنید مراجعه استفاده شرایط  صفحه به بیشتر اطالعات کسب برای  .شود

 :از است عبارت انرژی مصرف مربی  برنامه خدمات
 ایمیل و رایگان رسانیکمک تلفن طریق از انرژی هایمربی  به دسترسی •
 تخفیفات  و انرژی وریبهره هایبهسازی  درباره  عمومی مشاوره و اطالعات •
 مناسب  هایبرنامه نمایندگان به  شما هدایت نیاز، صورت در •
 .کنید مراجعه ما خصوصی حریم بخش به انرژی، مصرف مربی برنامه درباره کامل استفاده شرایط  از  اطالع برای لطفا  

 
 کانتونی، هایزبان  به( Energy Coach) «انرژی  مصرف مربی» برنامه به دسترسی و سایتوب  صفحات از استفاده برای پشتیبانی

 .کنید ارسال  ایمیل  info@empowerme.ca آدرس به کمک، دریافت برای .است دسترس در فارسی و پنجابی ماندارین،

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/low-carbon-economy-fund.html
https://betterhomesbc.ca/rebate-search-tool/
https://app.bchydro.com/hero
https://betterhomesbc.ca/residential-renovation/faq/
https://betterhomesbc.ca/connect/
https://betterhomesbc.ca/renovation/ea/
https://betterhomesbc.ca/renovation/program-registered-contractors/
https://betterhomesbc.ca/terms-and-conditions/
https://betterhomesbc.ca/terms-and-conditions/
mailto:info@empowerme.ca

