دليل النجاة
صحيفة وقائع 5
المرافق
باإلضافة إلى المخططات المدعومة من قبل الحكومة ،فإن هناك العديد من الطرق البسيطة لخفض تكلفة فواتير المرافق
الخاصة بك.

مخطط خصم البيت الدافئ
يجب على المالك اختبار أجهزة اإلنذار في اليوم األول من اإليجار .ثم بعد ذلك ،يجب عليك أنت تحمل المسؤولية عن سالمتك
الخاصة واختبار جميع أجهزة اإلنذار بانتظام (شهريًا) للتأكد من أنها تعمل بشكل جيّد .إذا وجدت أن المنبه (جهاز اإلنذار)
الخاص بك ال يعمل أثناء فترة اإليجار ،ننصحك باستبدال البطاريات أو جهاز اإلنذار نفسه صحبة المالك.
سيوفر هذا المخطط الحكومي  140جني ًها إسترلينيًا لفاتورة الكهرباء الخاصة بك ألشهر الشتاء .لن يتم دفع هذا المبلغ لك
مزود الخدمة ويتم تطبيقه على فاتورة الكهرباء الخاص بك.
مباشرة ،بل هو خصم لمرة واحدة يدفع ل ّ
هناك طريقتان للتأهل:
•
•

إذا كنت تملك دخال منخفضا
إذا تحصلت على دعم التحقق من الموارد

بإمكانك كذلك التأهل للحصول على خصم البيت الدافئ حتى إذا كنت تستخدم عداد كهرباء مسبق الدفع أو الدفع أوالً بأول.
زود الكهرباء إخبارك بكيفية حصولك على الخصم إذا كنت مؤهال لذلك.
يمكن لم ّ
زود للحصول على نموذج طلب
زود لمعرفة ما إذا كنت مشموال بهذه الخدمة .تحقق أيضًا من الموقع اإللكتروني للم ّ
اتصل بالم ّ
عبر اإلنترنت.

كيف تقرأ العداد
لدى مكتب استشارات المواطنين إرشادات حول كيفية قراءة العداد في
www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/your-energy-meter/how-to/read-your-energy-meter

عداد مسبق الدفع في الممتلكات المستأجرة
مزود الخدمة بخصوص اإليجار الجديد فورا حتى تتأكد من
إذا انتقلت إلى عقار مستأجر يحتوي على عداد مسبق الدفع ،فأخبر ّ
أنك ستدفع فقط استهالكك أنت ولن تسدد ديون المستأجر السابق.

رقم الجمعية الخيرية المسجلة .1069498 :الطابق األول ،غرايس ميد هاوس ،شارع وودز ،هاتفيلد ،هرتز  AL10 8HX.شركة محدودة برقم الضمان3525558 :

مستأجرا
مزود الطاقة إذا كنت
تغيير ّ
ً
مزود الطاقة الخاص
إذا استأجرت
ً
عقارا وكنت مسؤوالً بشكل مباشر عن دفع الغاز و  /أو الكهرباء ،فلديك الحق في اختيار ّ
بك.
زودي الطاقة عبر اإلنترنت.
يمكنك العثور على مواقع مقارنة لم ّ
فيما يلي بعض األمثلة على مواقع المقارنات ،ولكن اعلم أن هناك العديد من المواقع األخرى التي يمكنك الوصول إليها.
https://www.uswitch.com/gas-electricity/
https://www.moneysupermarket.com/gas-and-electricity/

تعريفة المياه لذوي الدخل المنخفض
يمكنك التقدم بطلب للتعريفة الخاصة بذوي الدخل المنخفض إذا تم اسناد حساب باسمك ،وكان دخل أسرتك أقل من 16105
جني ًها إسترلينيًا باستثناء المزايا.
يمكنك أيضًا تقديم طلب إذا كنت تطالب بأي من المزايا التالية  -إعانات العمل والدعم المرتبطة بالدخل ،أو دعم الدخل ،أو
إعانة البحث عن عمل ،أو إعانة اإلسكان ،أو االئتمان الشامل أو ائتمان المعاش التقاعدي.
مزود المياه الخاص بك والتحقق من مواقع الويب لمعرفة
مزود الخدمة .يجب عليك االتصال ب ّ
قد يختلف اسم التعريفة باختالف ّ
ما إذا كنت مؤهالً للتعرفة وكيفية تقديم طلب للتمتع بها.
إذا كنت مؤهالً للحصول على التعريفة والدعم المالي لتكاليف المياه والصرف الصحي ،فسيتم احتساب التعريفة المنخفضة بدال
من التعريفة العادية.

رخصة تلفزيون
يجب أن يكون لديك ترخيص تليفزيوني إذا كنت:
•
•

تقوم بمشاهدة أو تسجيل البرامج على جهاز تلفزيون أو كمبيوتر أو جهاز آخر
تنزيل أو مشاهدة برامج بي بي سي على  iPlayerمباشر أو المسجلة أو عند الطلب

تبلغ تكلفة ترخيص التلفزيون  150,50جني ًها إسترلينيًا في السنة ،ولكن يمكنك تقسيم هذا المبلغ إلى أقساط ربع سنوية أو
شهرية أو أسبوعية.
لن تحتاج إلى رخصة تلفزيون لمشاهدة:
•
•
•

برامج غير بي بي سي مسجلة عبر اإلنترنت
مقاطع فيديو أو أقراص دي في دي
مقاطع على مواقع مثل يوتيوب
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اكتشف ما إذا كنت بحاجة إلى ترخيص تليفزيوني على
www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one
قد يتم تغريمك ما يصل إلى  1000جنيه إسترليني إذا شاهدت أو سجلت برامج تلفزيونية مباشرة بدون ترخيص.

نصائح لخفض تكاليف الطاقة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المصابيح الكهربائية  -استبدال المصابيح القديمة بأخرى موفرة للطاقة.
الترموستات  -يمكنك توفير حوالي  %3من فاتورة التدفئة لكل درجة تقوم فيها بخفض الحرارة.
الصنابير  -يمكن أن يهدر التسرب على مستوى الصنبور كمية كافية من الماء في األسبوع لملء نصف حوض
استحمام ،لذا أصلح الصنابير المتسربة وتأكد من إحكام إغالقها بالكامل.
الحوض  -ال تترك الماء يجري دون داع ،استخدم القابس واحتفظ بالماء في الحوض.
الدش  /الحمام  -استخدم الدش بدالً من الحوض إن أمكن.
ً
الغسالة والمجفف – امأل آلة الغسيل عند الغسل والتجفيف بدال من تركها نصف فارغة .استخدم ،عند اإلمكان،
درجة حرارة  40درجة مئوية أو حتى  30درجة مئوية.
غالية  -ال تغلي إنا ًء كامال في كل مرة ،بل قم بغلي الكمية التي تحتاجها فقط.
الفرن  -حاول عدم فتح باب الفرن أثناء الطهي .الحرارة المفقودة بفعل عملية الفتح تجعل الفرن يستخدم طاقة أكبر.
الثالجات والمجمدات  -قم بإذابة هذه األجهزة بانتظام ،لتساعدها على العمل بكفاءة أكبر .بعض الثالجات والمجمدات
تحتوي على تذويب ذاتي.
األجهزة العامة  -قم بفصل الطاقة عن األجهزة مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الستريو ومشغالت دي في دي
المستمر .فهذه األجهزة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وهي في
وغيرها من األجهزة التي ال تحتاج إلى العمل
ّ
وضع االستعداد.
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