ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਬਾਰੇ
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਬੀਸੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਵਵਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗ੍ੈਸਾਂ ਦੇ ਵਨਕਾਸ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ ਚਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱ ਬ ਹੈ।

ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੂੰ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਲੋ ਕਾਰਬਨ ਇਕਾਨਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ (Low

Carbon Economy Leadership Fund) ਅਧੀਨ ਫੂੰ ਡ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਛੋਟਾਂ ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ, ਫੋਰਵਟਸਬੀਸੀ,
ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੂੰ ਗ੍ ਦਆਰਾ ਸੂੰ ਚਾਵਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
• ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਵਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾਾਂ ਲੱ ਭਣ ਦਾ ਟੂਲ, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਘਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ
•
•
•

ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼, ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ, ਫੋਰਵਟਸਬੀਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਨ
ਐਨਰਜੀ ਕਸ਼ਲਤਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਮਰੂੰ ਮਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਫਤ ਐਨਰਜੀ ਕੋਸਚੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਐਨਰਜੀ ਕੋਵਚੂੰ ਗ੍

•
•

ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ ਸਟਾਫ ਕੀਤੀ ਇੱ ਕ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਰੂੰ ਮਤਾਂ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰਡ ਐਨਰਗ੍ਾਈਡ ਰੇਵਟੂੰ ਗ੍ ਵਸਸਟਮ ਐਨਰਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਟੂਲ
ਤਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਾਂ

ਵਬਿਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਵਬਲਵਡੰ ਗ ਵਕਸਮਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
• ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਰੂੰ ਮਤਾਂ
• ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ

ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਬੀਸੀ ਵਵੱ ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਬਲਵਡੂੰ ਗ੍ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਫਤ ਕੋਵਚੂੰ ਗ੍ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ
ਕੋਚ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਐਨਰਜੀ ਕਸ਼ਲਤਾ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਸ਼ਲਤਾ ਨੂੂੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ

ਵਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਇਮਾਰਤ-ਵਵਵਗ੍ਆਨ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ ਸਧਾਰ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ

ਚੋਣਵੀਂ ਕੋਵਚੂੰ ਗ੍ ਸਹਾਇਤਾ ਵਪਾਰਕ ਵਬਲਵਡੂੰ ਗ੍ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਬੂੰਧਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਸੇਵਾ ਤਹਾਨੂੂੰ ਛੋਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ
ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਵਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਰਗ੍ਾਈਡ ਐਨਰਜੀ ਮਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੱ ਵਛਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ।
ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
• ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੂੰ ਚ
• ਐਨਰਜੀ ਕਸ਼ਲਤਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਲਾਹ
• ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਉਵਚਤ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਮਾਇੂੰ ਵਦਆਂ ਵੱ ਲ ਵਨਰਦੇਵਿਤ ਕਰਨਾ
ਪੂਰੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰਤਾਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਪੇਜ ਵੇਖੋ।

ੈਬਸਾਈਟ ਨੰ ਨੈ ੀਗੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਵਰਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ info@empowerme.ca ਨੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

