په خپل کور
کې د انرژي
سپمول
په پخلنځي کې د انرژي سپمول

• د هر کار لپاره مناسب اندازه لوخی وکاروئ ،او د هر لوخي
لپاره سمه مناسب کړۍ وکاروئ.
• د امکان تر حد پورې د داش دروازه بنده وساتئ او ډاډ السته
راوړئ چې شیشه ای دروازه پاکه ده ترڅو تاسې وکولی شئ
ووینئ چې څه روان دي.
• په یخچال کې د ایښودلو څخه مخکې ګرم خواړه پریږدئ چې
ساړه يش.

د مینځلو الرښوونې

• مخکې لدې چې خپل کايل د ماشین وچولو برخه کې کیږدئ د مینځلو ماشین
ترټولو لوړ څرخي دور ورکړئ.

• د تودوخې لوړې درجې پرځای په  30درجو کې د کالو مینځل انرژي او
پیسې سپموي .د مینځلوعرصي پوډر او صابون په ټیټه تودوخه کې هم ډیر
اغیزناک کار کوي.

• مخکې لدې چې مینځل پیل کړئ انتظار وکړئ چې بشپړ لوډ ته ماشین وريس.

• د کارولو څخه وروسته کايل هوا ته ځوړند کړئ نو پدې توګه به د غیرالزمي
مینځلو اړتیا کمه يش .پدې توګه تاسې کولی شئ د مینځلو اړتیا پیدا کیدو
څخه مخکې کايل په اعظمي ډول وکاروئ.

په حمام کې

• چټک شاور کول د حمام کولوپرځای کمه انرژي مرصفوي.
• چیک کړئ چې ستاسې پکی یوازې د ټاکيل اړین وخت لپاره
چاالن ويچې د حمام څخه بخار او بوی پاک کړي.
• د شاور ټایمر استعمال کړئ ترڅو ووینئ چې تاسې په شاور
کې څومره وخت تیروئ – لنډ مهال شاور کول کمه انرژي
مرصفوي!
• کله چې غاښونه برس کوئ ،ګیره خروئ یا مخ مینځئ نو نلونه
په دوامداره ډول پرانیستي مه پریږدئ – تشت ډک کړئ یا
یوازې هغه مهال نل پرانیزئ چې اوبو ته اړتیا ولرئ.

د ډیرو ګرمو اوبو الرښوونې

• پاور شاورونه د حمام کولو هومره ډیرې اوبه کاروي – خپل شاور کې
هوا لرونکی یا د ټیټ جریان شاور رس نصب کولو باندې فکر وکړئ ترڅو
د اوبو استعمال کم يش.

• که تاسې د ګرمو اوبو ټانکۍ لرئ ،نو خپل پروګرامر پدې توګه ترتیب
کړئ چې کله ګرمې اوبه کاروئ د ورځې وختونو رسه غوره سمون
ولري ،نو پدې توګه به تاسې د اړتیا پرته اوبه کمې ګرموئ.

په دهلیز کې

• د مخې دروازې شاوخوا ،او د لیکونو بکس او د کيل سوري دبره
د ګردونو مخنیونکي پټۍ (ډراټ ایکسکلوډر) نصب کړئ.
• د مخې دروازې باندې د پردې لګول د ګردونو مخنیوي کې
مرسته کوي.
• ټولې دروازې تړلې ساتئ ترڅو په هره خونه کې تودوخه
وساتل يش.

د بریښنا الرښوونه

• عمومآ په کور کې د ټولو بلبونو پرځای د ایل.ای.ډي څراغونو کارول به
ستاسې د بریښنا بیل راکم کړي.

د خوب خونه کې

• خپل ویښتان په بشپړ ډول په جان پاک وچ کړئ نو ستاسې د
ویښتانو وچوونکي استعمال به کم يش.
• د تخت د ګرمولو په موخه د بریښنایی کمپلې کارولو پرځای د
ګرمو اوبو بوتل وکاروئ.
• خپل ټلیفون ټوله شپه په چارج کې مه پریږدئ – ټلیفون یوازې
د څو ساعتونو چارج ته اړتیا لري.
• د ژمي پرمهال مخکې لدې چې ویده شئ هیټر (بخارۍ) بند
کړئ – پدې توګه به دا غیرالزمي چاالن نه وي کله چې ټول
• د ملر پریوتو پرمهال پردې ښکته کړئ ترڅو تودوخه دننه
هرڅه وتړل يش.
وساتل يش.
• خپل هیټر پدې توګه برنامه کړئ چې ستاسې د راویښیدو څخه
• کله چې شیان نه کاروئ نو چاالن یا په سټینډبای حالت کې یې مه
لږ څه مخکې چاالن يش مګر وخت ورته وټاکئ ځکه چې مخکې
پریږدئ.
لدې چې تاسې د خونې څخه ووځئ بیرته بند يش.
• ځان پدې توګه عادت کړئ چې تلویزیون د ساکټ څخه بندوئ
او د سټینډبای حالت کې یې مه پریږدئ .تاسې کولی شئ د
سیمونو کنټرولونکي وپیرئ چې دا کار بیا د ریموټ له الرې
د ماشومانو د خوب خونو کې
تررسه کولی شئ.

د اوسیدو خونه کې

د خوړو خونه کې

• که تاسې اکثرآ خپله د خوړو خونه نه کاروئ نو ډاډ السته
راوړئ چې راډیاټور مو ترټولو ټیټې درجې ته تنظیم کړی دی.
• له یاده مه باسئ چې که چیرې تاسې میلمانه ولرئ نو خونه به
ګرمه يش.
• له حد څخه ډیر پخلی مه کوئ؛ ضایع شوي خواړه د کاربن ډاي
آکسایډ انتشاراتو کې د پام وړ ونډه لري او ستاسې لپاره هم
لګښت لري!

• د تلویزیون ،ډي.وي.ډي پلیر ،لپ ټاپ او د لوبو کونسول بندول مه
هیروئ.

• سویچ ته الرسسی اسانه کړئ او خپل ماشومان وهڅوئ چې تجهیزات د
ساکټ څخه بند کړي.

• که چیرې ستاسې ماشومان د شپې لخوا څراغ ته اړتیا لري ډاډ السته
راوړئ چې د ټیټې انرژي بلب وي – واټیج یې باید خورا ټیټ وي.

• که تاسې د نوي کمپیوټر د پیرلو اراده لرئ ،نو د زوړ ډیسټاپ کمپیوټر
په پرتله عمومآ نوی لپټاپ په کال کې کم انرژي لګښت لري
(او په ورته توګه لږ ځای نیيس).

د انرژي لګښتونو رسه مبارزه مه کوئ.
تاسې ممکن ډیر څه ونلرئ.

په سکاټلینډ کې د انرژي سپمولو نهاد د سکاټلینډ حکومت لخوا
تاسې ته د انرژي او پیسو سپمولو او د اقلیم بدلون رسه مبارزې
په موخه وړیا او بې پرې مشورې درکولو لپاره تمویل شوی دی.

پدې د پوهیدو لپاره چې تاسې نن څه کولی شئ ،نو زموږ د
ویب پاڼې  energysavingtrust.org.uk/scotlandڅخه
لیدنه وکړئ یا خپل د سکاټلینډ ځایی کور انرژۍ مشاور ته
تلیفون وکړئ.

زموږ مشاورین به:
• پدې اړه تاسې ته شخيص مشوره درکړي چې ستاسې د کور
لپاره څه عميل دي
• ستاسې په ساحه کې موجود وړاندیزونو په اړه ووایی.

موږ د مرستې لپاره چمتو یو – 0808 808 2282
شمیرې ته وړیا تلیفون وکړئ
Energy Saving Trust
2nd Floor
Ocean Point 1
94 Ocean Drive,
Edinburgh, EH6 6JH

SC191 © Energy Saving Trust
energysavingtrust.org.uk
جون 2018
Pashto

د کور انرژي سکاټلینډ د سکاټلینډ حکومت لخوا تمویل شوی او د انرژي سپمولو نهاد لخوا اداره کیږي .اي.ایس.ټۍ ملیټیډ .په انګلستان او والز کې په  02622374ملرب راجسرت دی.
دا معلومات په لوی فونټ ،بریل یا نورو ژبو کې د غوښتنې له مخې شتون لري.

