
 

 

 استفاده  شرایط
 درک  را زیر موارد که کنیدمی تأیید ،(CleanBC Better Homes) کلمبیا بریتیش هایخانه  بهسازی و نوسازی برنامه سایتوب از استفاده با

 :هستید موافق آنها با و کرده
 

 غیر انجمنی که ،City Green Solutions سوی از  انرژی مصرف مربی  برنامه  و CleanBC Better Homes سایتوب  خدمات
 .شودمی تامین کانادا دولت و"( استان)" کلمبیا بریتیش استان سوی از آن بودجه و شوند،می  ارائه و اداره"( City Green)" است انتفاعی
 CleanBC Better Homes سایتوب  خدمات  برق اداره و ، FortisBC Inc.، FortisBC Energy Inc، BC Hydro هایشرکت 

 CleanBC سایتوب  و  انرژی مصرف مربی برنامه هدف از  هاسازمان این حال، این با کنند،نمی ارائه یا  اداره را انرژی مربی برنامه یا
Better Homes را  تبلیغاتی خود، هایخبرنامه  و هاسایت وب مانند تبلیغاتی، و بازاریابی هایکانال  طریق  از است  ممکن و کنندمی پشتیبانی 

 .دهند ارائه
 

 Kambo توسط انرژی  مصرف  مربی برنامه  به دسترسی  و  CleanBC Better Homes سایتوب  از استفاده برای  ترجمه پشتیبانی
Energy Group برنامه طریق از EmpowerMe (EmpowerMe )بین اختالف یا تضاد هرگونه بروز صورت در .شودمی  ارائه 

 .بود  خواهد مرجع و داشته ارجحیت انگلیسی اصلی نسخه شده، ترجمه استفاده شرایط
 

 خصوصی  حریم
 انرژی،  مصرف مربی برنامه خدمات ارزیابی و ارائه اهداف با را شخصی اطالعات استان، از نیابت به City Green Solutions شرکت
 سوالی  هرگونه  اگر .کندمی  ارائه و استفاده آوری،جمع( FOIPPA)  کلمبیا بریتیش خصوصی  حریم از حفاظت و اطالعات آزادی قانون با مطابق
 تلفن شماره ،ask@betterhomesbc.ca ایمیل آدرس به City Green خصوصی حریم مامور با دارید، خود شخصی اطالعات درباره

 .بگیرید تماس.View Street, Victoria, B.C 620-214#  آدرس یا  1-844-881-9790
 

 و  نوسازی برنامه سایتوب  برای  ترجمه پشتیبانی  ارائه هدف با را شخصی  اطالعات  استان، از نیابت به Kambo Energy Group شرکت
 و اطالعات آزادی قانون با مطابق انرژی، مصرف مربی برنامه خدمات و (CleanBC Better Homes) کلمبیا بریتیش هایخانه  بهسازی
 خود  شخصی اطالعات درباره سوالی هرگونه اگر .کندمی  ارائه و استفاده آوری،جمع( FOIPPA) کلمبیا بریتیش خصوصی حریم از حفاظت
 شماره ،info@empowerme.ca  آدرس به Kambo Energy Group شرکت مالی حمایت توسعه و هامشارکت مدیر با دارید،

  .بگیرید تماس .Granville Street, Vancouver, B.C 409-131 آدرس یا 0462-819-778تلفن
 

 خود،  ساختمان یا خانه  بهسازی  و نوسازی  به مربوط  اطالعات سایر  و تلفن، شماره آدرس، نام، شامل خود،  اطالعات  که کنید انتخاب توانیدمی
 ارسال  وزارتخانه یا City Green Solutions، Kambo Energy Group برای  را  ،EnerGuide بندیرتبه  سیستم  پرونده شماره شامل
 ارائه شما به  را انرژی  مصرف مربی برنامه خدمات  بتوانند وزارتخانه و City Green Solutions، Kambo Energy Group تا کنید
 برنامه برای  شما  درخواست اولین تاریخ از  اطالعات .کرد ارائه  تلفن طریق  از یا ایمیل آنالین، اینترنتی فرم طریق از توانمی  را  اطالعات  .دهند

 .شودمی  ذخیره سال  دو مدت برای  انرژی مصرف مربی
 
 CleanBC Better Homes سایتوب  در «ما درباره» بخش در  که همانطور) باشید داشته پیشرفته مربیگری درخواست شما که مواردی  در

 تماس کانادا طبیعی منابع اداره با پیشرفته، مربیگری خدمات ارائه برای وزارتخانه یا City Green Solutions ،(است  شده داده توضیح
 برای  شما درخواست اولین زمان از اطالعات این .کنند درخواست را شما EnerGuide بندیرتبه سیستم هایداده  وجود، صورت در تا  گیرندمی

 .شودمی  ذخیره سال دو مدت برای  انرژی مصرف مربی برنامه
 

 اولین  از پس سال  دو  طی زمانی هر در انرژی،  مصرف مربی برنامه عوامل کلیه درباره تحقیق و ارزیابی مدیریت، منظور به است ممکن
 طریق  از استان یا City Green Solutions، Kambo Energy Group سوی از انرژی، مصرف مربی  برنامه برای خود درخواست
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 ، City Green Solutions با تماس با طریق  از توانیدمی  لزوم صورت  در .شود گرفته تماس  شما با مشابه  هایروش  یا مستقیم پست ایمیل، تلفن،
Kambo Energy Group دهید انصراف هاپیام و ارتباطات دریافت از اشتراک، لغو خواست  در و استان، یا. 

 
 استفاده با را ناشناس اطالعات  ،سایتوب  تجربه  مستمر بهبود منظور به استان و City Green Solutions کنید،می  استفاده سایتوب  از وقتی

 ،CleanBC Better Homes سایتوب  از بازدیدکنندگان  استفاده چگونگی مورد در ردیابی ابزارهای سایر و سایتوب  تحلیل و تجزیه از
 .کرد  خواهد آوریجمع

 مسئولیت حدود
 و  مقررات قوانین، کلیه رعایت همچنین و تخفیف هایبرنامه  درخواست و درک و پیمانکاران و خدمات محصوالت، انتخاب مسئول تنهایی به شما
 .هستید انرژی وریبهره هایبهسازی  تکمیل هنگام در  اجرا قابل هاینامهآیین

 
 مصرف  مربی برنامه و (CleanBC Better Homes) کلمبیا بریتیش هایخانه  بهسازی و نوسازی برنامه سایتوب  توسط شده ارائه اطالعات
 های برآورد  یا تخصصی مشاوره ،EnerGuide خانه ارزیابی برای جایگزینی و  است انرژی وریبهره مورد در عمومی اطالعاتی انرژی،

 سایت وب  طریق از  شده ارائه اطالعات  باید شما انرژی، وریبهره هایبهسازی  انجام از  قبل .رودنمی  شمار به مجاز پیمانکاران سوی  از شده  ارائه
CleanBC Better Homes و  خانه نیازهای به مربوط خاص هایمشاوره و هاتوصیه  که کارشناسانی با را انرژی مصرف  مربی برنامه یا 

 .کنید بررسی دهند،می  ارائه را شما خانه بهسازی
 

 و  ، City Green، Kambo Energy Group، FortisBC Inc.، FortisBC Energy Inc.، BC Hydro کانادا، دولت استان،
 در  موجود مطالب یا اطالعات هرگونه بودن کامل یا  عمومیت اطمینان، قابلیت صحت، مورد در ،(«برنامه نهادهای» کلی، طور به) برق اداره
 یا نمایندگی هیچگونه  انرژی، مصرف مربی برنامه طریق  از شده  تهیه یا مرتبط  سایت  هر  در یا CleanBC Better Homes سایتوب 

 مطالب  تأیید منزله به و شده درج سهولت برای  CleanBC Better Homes سایتوب  از هاسایتوب  سایر به هالینک .دهندنمی ارائه ضمانتی
 .نیست مرتبط خدمات یا محصول  سازمان، هر یا هاسایت  آن در
 
 تجهیزات  یا/و شده  ایجاد  تغییر هرگونه کامل مسئولیت  شما انرژی،  مصرف  مربی برنامه و  CleanBC Better Homes سایتوب  از  استفاده با

 یا دیدگیآسیب  ادعای جمله از سازید،می مبری ماهیتی هر با ادعا هرگونه از  را برنامه نهادهای و گیریدمی عهده بر را  خود خانه در شده  نصب
 برنامه یا CleanBC Better Homes سایتوب  توسط شده ارائه اطالعات از شما استفاده سبب به یا از ناشی  شخص هر به وارده خسارت

 هیچگونه  برنامه نهادهای .تجهیزات  هرگونه بردن کار به یا استفاده یا نصب یا بودجه  دریافت برنامه، در شما مشارکت یا انرژی مصرف  مربی
 سایتوب  طریق از  شده ارائه  مطالب یا اطالعات  هرگونه به شما اتکای یا  اساس بر شده انجام اقدامات از ناشی خسارات  قبال در مسئولیتی

CleanBC Better Homes پذیرندنمی انرژی، مصرف مربی برنامه یا. 
 
 


