كيف يمكننا مساعدتك؟
نصائح فنية مجانية

⚫ اتصل على الرقم 1800 242 845

زيارات مجانية للموقع و
دعم مستمر

Arun Sharma
ee
hr
ys
Ja

cer 3E_02

y
masam 03
_cer 3E

Mani Ra

)Phone: (02
9687 9901
Expires: 30
June 2013
7 9901
(02) 968
Phone:
2013
30 June
Expires:

0
99 13
87 20
96 e
2) un
(0 J
e: : 30
on es
Ph xpir
E

يقوم بها خبراء في الطاقة

ورش عمل مجانية عن الكفاءة
في استخدام الطاقة
يق ّدمها محترفون

تقييمات مجانية للطاقة
يقوم بها مدققون مؤهلون
في ميدان الطاقة

اتصل بنا
“لقد استبدلنا كل
المصابيح في متجرنا
بمصابيح تتميّز بكفاءة
استخدام الطاقة ،وعلى
الفور انخفضت قيمة
فواتير الكهرباء بمبلغ
 1250دوالر ًا في السنة.

نصائح مجانية

للتوفير من مبالغ فواتير الطاقة

والمتوسطة
للمصالح التجارية الصغيرة
ّ
والمنظمات االجتماعية

إنني في غاية السرور!”
سيلفيا ،فيرفيلد هايتس

COMMUNITY
MIGRANT
RESOURCE
CENTRE
THE HILLS
HOLROYD
PARRAMATTA
Level 4, 1 MIGRANT
Horwood Place,
Parramatta
NSW 2150
RESOURCE
CENTRE
Phone: 1800 242 845
1 Horwood Place, Parramatta NSW 2150
Email: info@3eproject.org.au
الهاتف1800 242 845 :
www.3eproject.org.au
البريد اإللكترونيinfo@3eproject.org.au :
www.3eproject.org.au

متعددة
معلومات مجانية بلغات
ّ
⚫ تف ّقد الموقع www.3eproject.org.au

1800 242 845

www.3eproject.org.au

أعجب بنا في الفايسبوك | .اتبعنا على تويتر | .صلنا على لينكدين.

حظي هذا المنشور بتمويل من دائرة التغيّر المناخي وكفاءة الطاقة في الحكومة األسترالية
وذلك كجزء من برنامج المنح الخاصة بمعلومات كفاءة الطاقة.

واألفكار الواردة في هذا المنشور ليست بالضرورة آراء كمنولث أستراليا ،كما أن الكمنولث
ال يقبل تح ّمل المسؤولية عن أية معلومات أو نصائح أخرى واردة في هذا المنشور.

1800 242 845

www.3eproject.org.au

هل تو ّد أن

الفوائد التي تحصل عليها

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

تعرف عن برامج التمويل الحكومي األخرى؟

⚫

⚫
⚫

أصحاب المصالح التجارية – الصغيرة والمتوسطة

المدراء والمشرفون

المنظمات االجتماعية

في غرب سيدني

تخفيض انبعاثات الكربون

منصة لربط مؤسستك التجارية بشبكة محلية

معلومات بلغات مح ّددة (متعددة اللغات)

من هم
المؤهلون؟
⚫

تدريب مجاني لك ولعمالك حول الكفاءة في استخدام الطاقة

زيادة التعريف بمصلحتك التجارية

⚫

تعرف المزيد عن الكفاءة في استخدام الطاقة؟
ّ
تطلع على معلومات بلغة غير اإلنكليزية؟

توفير المال من قيمة فواتير الكهرباء التي تترتّ ب عليك

⚫

⚫

تحصل على تقييم مجاني للطاقة؟

نصائح احترافية لمصلحتك التجارية حول معلومات
الطاقة والمنح الحكومية

خدمة فردية مرِ نة في الزمان والمكان اللذين تريدهما

⚫

توفر المال من قيمة فواتير الكهرباء التي تترتّ ب عليك؟

1800 242 845

www.3eproject.org.au

