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للعيش بشكل أفضل
توفير استهلك الماء والطاقة : 11 القـسيمة رقم

Arabeالعربية - 

  التدفئة   
قـوموا بالتدفئة بشكل كافي ، ل  أكثر من اللزوم .●
تدفئوا إل الغرف التي تعيشون فيها. ل●
إقطعوا التدفئة. المسكن، تهويةعند ●
.بدل أن تشغلوا التدفئة سـترةإذا شعرتم بالبرد، من الفضل أن ترتدوا  ●

 المساِعدة ، أقّل ستعملوا أجهزة التدفئةإ. احذروا أجهزة التدفئة الصغيرة المتحركة
.(التي تعمل على النفط أو البوتان)أجهزة التدفئة الخطرة ما يمكن ، واحترسوا من 

  المسكن.إعـزلواإذا استطعتم، ●
 التدفئة. خفضوا، تخرجون من المسكنعندما ●
 بشكل  دوري ، إذ إنها  أجهزة التسخيننظفوا●

.تعمل بشكل أفضل عندم تنزعون الغبار عنها

جهاز التدفئة  الستائرأحرصوا على  أن ل تغطي●
.( في الحرارة وأخطار حريقضياع) 

-16تخفضوا التدفئة لقل من  خلل الليل، ل●
إل سيلزمكم الكثير من الطاقة صباحًا لعادة التدفئة.   درجة مئوية ،  و17

 خطر حريق على جهاز تسخين أو)جهاز التدفئة  على أنابيب الغسيل الرطبتجنبوا تجفيف ●
 . (جهاز تدفئة كهربائيعلى 

http://www.cire.be/
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الغاز والكهرباء
 أو المسكن.أطفـئوا الضواء عندما تغادرون أية غرفة●
  أو مصابيح النيون ، إذا أمكنكمإستعملوا مصابيح اقتصادية،●

ذلك.
 عندما تطبخون ، ضعوا غطاء على الطنجرة ، فهكذا تستهلكون●

. طاقة أقل من الطبخ في الفرن
 إذا كنتم تطبخون على الكهرباء ، استخدموا أوعية على قياس●

 ، واقطعوا الكهرباء عن صفيحة(لتجنب ضياع الطاقة) صفيحة الطبخ
  .قبل نهاية الطبخ   الطبخ

. أطبخوا بكمية قليلة من الماء،  بهذا تستهلكون أقل قدر من الطاقة، ويكون الطعام صحياً  أكثر●
  . من الطبخ على الكهرباءأقل بمّرتين يستهلك طاقة الطبخ على الغازإن ●
  يتضاعفلكهرباء، لن استهلك ا بانتظامالثلجة والبرادالتخلص من الجليد المتراكم في يجب ●

.وصول الجليد إلى سماكة أربعة سنتم  بعد 

:لتفادي تراكم الجليد  
تتركوا باب الثلجة مفـتوحاً  بدون سبب   ل.1
اتركوا الطعمة تبرد قبل  وضعها في الثلجة.2

 الجتماعيةالتعرفة
 مدخول الندماج يستفيدون من هناك تعرفة مخفضة للكهرباء والغاز للشخاص  الذين

 )طالبي  CPASمن قبل الالمساعدة الجتماعية المالية  يحصلون على  أو الذينالجتماعي
  يجب أن يرفقلجتماعية.  إن طلب الستفادة من التعرفة ايستفيدون من هذه المساعدة( اللجوء ل

(.CPASبشهادة من مركز المساعدات الجتماعية )
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الماء
  بدل الحّمام، إذ إّن دوشاً من الفـضل أن تأخذوا●

  مرات الماء3الماء المستهلكة خلل الحمام تعادل 
المستهلكة خلل الدوش.

  جّيـدا  وغـّيروا الوصلت إذا لزمالحنفياتأغلقوا ●
 المر. إذ إّن الحنفية التي تقطر ماء بعد إغلقها ، أو

 الماء التي تتسرب منها الماء ، من الممكن أنطّرادة 
. ليترات ماء في  ساعة 4إلى  3تصرفا  

 بان المتشابكة الخلفية للثلجة حتى لتسخن أكثر من اللزومنظفوا القض●
مما يزيد استهلك الطاقة. 

  وافصلوا أجهزة) التلفزيون والفيديو( أطفـئوا نّواصات الجهزة الكهربائية●
 .) الهواتف المحمولة والبطاريات(الشحن عن المآخذ الكهربائية  

ل يجب ترك نّواصة سخانة الماء مضاءة بدون سبب .●
.) المطبخ والحمام( درجة مئوية 45اضبطوا حرارة سخانة الماء على ●

  . فهذهكل سنتين على القل نظفوا سخانة الماء من الرواسب الكلسية
 الوقت اللزم لتسخين الماء مما يؤدي إلى استهلك المزيدالرواسب تتسبب بزيادة 

من الكهرباء.

ـّلوا ●  وإستعملوا البرامج القصيرة ذات عندما تمتلئ فقط ، آلة غسل الملبسشـغ
 (درجة مئوية  للثياب البيضاء 60للثياب الملونة و درجة مئوية  30). الحرارة المنخفضة

  ، وذلك لتخفيض كمية الماء المستهلكة كلفي خزان المرحاض قنينة ملنة ماءضعوا ●
طّرادة الماء .مرة تستعملون 

التعرفة التضامنية
 وإذا لم تكن هذه وضعيتكم،. تطبق هذه التعرفة على كل الشخاص المسجلين في سجلت المواطنين 

.(أحيانًا يكون اللحاح  ضرورياً ) شهادة إقامة من البلديةبإمكانكم طلب 
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