اپ کے گهر کا انرجی چيک لسٹ

اپنے انرجی بلوں کا انتظام کرنے اور اس موسم سرما ميں اپنے گهر کو گرم اور محفوظ رکهنے ميں مدد
کے ليےان اقدامات پر عمل کريں۔

اپنے انرجی سپﻼئر سے رابطہ کريں يہ ديکهنے کے ليے کہ آپ سب سے سستے ٹيرف پر ہيں يا قرض انرجی پر تبادلہ خيال کريں۔
اگر آپ کو يقين نہيں ہے کہ آپ کس انرجی ٹيرف پر ہيں ،اپنے انرجی سپﻼئر سے رابطہ کريں تاکہ يہ معلوم کريں کہ آپ ان کے سب
سے سستے ٹيرف پر ہيں۔ اگر آپ پريشان ہيں کہ آپ توانائی کے قرض ميں مقروض رہے ہيں ،تو جلد از جلد اپنے انرجی سپﻼئر سے
رابطہ کريں۔ اگر وه جانتے ہيں کہ کوئی مسئلہ موجود ہے ،تو انہيں حل تﻼش کرنے کے ليے آپ کے ساته کام کرنے کی ضرورت ہے۔
مثال کے طور پر ،وه آپ کو موزوں واپس ادائيگی کا منصوبہ ترتيب دينے ميں مدد کر سکتے ہيں اور کسی بهی ادائيگی کو ايک
فارميٹ ميں لے سکتے ہيں جو آپ کے ليے موزوں ہے۔
اپ سٹيزنز ايڈائس کنزيومر ہيلپ ﻻئن سے ) 1133 223 0808ٹيکسٹ فون استعمال کرنے والے  1133 223 0808 18001پر کال
کريں( يا اپنے لوکل سٹيزنز ايڈوائس )کال چارجز ﻻگو ہو سکتے ہيں( پر بهی انرجی کے قرض کے بارے ميں مشوره حاصل کر سکتے
ہيں۔

اپنی آمدنی کو زياده کريں
يقينی بنائيں کہ آپ صحيح فوائد کا دعوی کر رہے ہيں۔ اس سے آپ کی آمدنی ميں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ دوسری طرز کی اعانت
کے اہل ہو سکتے ہيں۔ اپنے مقامی سٹيزنز ايڈوائس سے مشوره ليں يا سٹيزنز ايڈوائس کنزيومر ہيلپ ﻻئن پر  1133 223 0808پر
کال کريں )ٹيکسٹ فون استعمال کرنے والے  1133 223 0808 18001پر کال کريں( يا www.gov.uk/browse/benefits
مﻼحظہ کريں۔

چيک کريں کہ آپ توانائی کی رعايت يا ادائيگی حاصل کر سکتے ہيں
اپنے انرجی سپﻼئر سے رابطہ کريں يہ ديکهنے کے ليے کہ آپ وارم ہوم ڈسکاؤنٹ کے حقدار ہيں يا نہيں۔ يہ ہر سال اکتوبر کے ارد
گرد بہترين طور پر کيا جاتا ہے )تاہم کچه سپﻼئرز سال کے شروع ميں اپنی اسکيميں کهولتے ہيں(۔ يہ سرديوں کے ليے بجلی کے بلوں
پر £140کی رعايت ہے۔ جو لوگ پنشن کريڈٹ کا گارنٹی کريڈٹ عنصر حاصل کرتے ہيں انہيں خود بخود رعايت ملنی چاہيے۔ انرجی
سپﻼئرز ديگر کم آمدنی والے اور کمزور گهرانوں کو رعايت دے سکتے ہيں جو اہل ہونے کی معيار پر پورا اترتے ہيں لہذا يہ چيک
کرنے کے لئے ادائيگی کرتا ہے۔
اگر آپ کسی مخصوص تاريخ کو يا اس سے پہلے پيدا ہوئے تهے )يہ تاريخ ہر سال تبديل ہوتی ہے ليکن فی الحال يہ ہے اگر آپ 26
ستمبر  1955سے پہلے پيدا ہوئے تهے( تو آپ اپنے گرمائش کے بلوں کی ادائيگی ميں مدد کے ليے  £100اور  £300کے درميان
حاصل کرسکتے ہيں۔ يہ موسم سرما ايندهن کی ادائيگی )ونٹر فيول پيمنٹ( کے طور پر جانا جاتا ہے۔ يہ نومبر اور دسمبر کے درميان
خود بخود ادا ہو جاتا ہے اگر آپ نے پہلے دعوی کيا ہے يا کچه دوسرے فوائد کی وصولی ميں ہيں۔ دوسروں کو اس کے ليے
درخواست دينا ہوگی۔ موسم سرما ايندهن کی ادائيگی کے مرکز کو  7310160 0800پر کال کريں۔ کچه خاندان سرد موسم کی ادائيگی
کے ليے فی ہفتہ  £25کے اہل ہو سکتے ہيں۔ يہ مخصوص فوائد حاصل کرنے والوں کو خود بخود ادا کيا جاتا ہے جب ان کے عﻼقے
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ميں اوسط درجہ حرارت مسلسل سات دن تک صفر ڈگری سليسس يا اس سے کم ريکارڈ کيا جاتا ہے۔ آپ کو  1نومبر اور  31مارچ کے
درميان ہر سرد موسم کے ہر سات دن کے ليے  £ 25مليں گے۔

اپنے مقامی اتهارٹی سے بحرانی مدد )کرائسس سپورٹ( حاصل کريں
ہاؤس ہولڈ سپورٹ فنڈ )گهريلو امدادی فنڈ( برطانيہ کی حکومت نے اکتوبر  2021ميں ان گهرانوں کی مدد کے ليے شروع کيا جو
ممکن اس موسم سرما ميں گرم رہنے کے ليے جدوجہد کريں۔ فنڈ اپريل  2022تک چلتا ہے۔ يہ ضروری اشياء کی خرچہ ميں مدد کرتا
ہے )جيسے توانائی ،لباس ،خوراک( ،اور فنڈز آپ کے مقامی اتهارٹی کے ذريعہ مختص کيے جاتے ہيں۔ اگر آپ اہل ہيں تو درخواست
دينے کے بارے ميں مزيد معلومات کے ليے اپنے مقامی اتهارٹی کے ويب صفحات کو کال کريں يا چيک کريں۔ آپ اپنے مقامی کونسلر
يا رکن پارليمنٹ سے بهی رابطہ کر سکتے ہيں جنہيں اسکيم کی تفصيﻼت تک رسائی ہونی چاہيے۔

ميٹر ريڈنگ ليں
اگر آپ باقاعده ميٹر ريڈنگ ليتے ہيں اور انہيں اپنے انرجی سپﻼئر کے پاس جمع کراتے ہيں تو اس سے آپ کو اپنے توانائی کے
استعمال پر نظر رکهنے اور اپنے بلوں کو درست رکهنے ميں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو کوئی بل موصول ہوتا ہے اور اس ميں ميٹر
ريڈنگ کے خﻼف ' 'Eنشان لگا ہوا ہے ،تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اندازه آپ کے سپﻼئر نے لگايا ہے۔ آپ اپنی توانائی کے ليے
صحيح رقم ادا نہيں کر رہے ہوں گے۔ متعدد تخمينہ شده ريڈنگز کا ہونا بعض اوقات بڑے ،غير متوقع بلوں کا باعث بن سکتے ہيں۔ ميٹر
بائيں سے دائيں جانب پڑهے جاتے ہيں۔ سرخ يا سرخ بکس ميں کوئی بهی نمبر شامل نہ کريں۔ آپ اپنے سپﻼئر سے بهی پوچه سکتے
ہيں اگر آپ سمارٹ ميٹر انسٹال کروا سکتے ہيں۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ کا سپﻼئر آٹوميٹک ريڈنگ لے سکتا ہے اور زياده درست
بل فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے ادائيگی پر ہيں ،تواپ اسے اضافہ کرنے کے ليے زياده موزوں پا سکتے ہيں۔ اگر آپ کا ميٹر
ٹوٹا ہوا ہے يا خراب ہے تو اپنے انرجی سپﻼئر يا مالک مکان سے رابطہ کريں ،جو اسے بغير کسی معاوضے کے ٹهيک کرنا ہے۔ آپ
کو چارج کيا جا سکتا ہے اگر انہيں لگتا ہے کہ ميٹر ناقص نہيں ہے۔

بجلی کی بندش اور ترجيحی خدمات کا رجسٹر )(PSR
اگر آپ ترجيحی خدمات کے رجسٹر ميں سائن اپ کرتے ہيں تو آپ اپنے انرجی سپﻼئر کے ساته ساته اپنے ڈسٹری بيوشن نيٹ ورک
آپريٹرز)وه کمپنياں جو گيس اور بجلی کے پائپ اور تاروں کو برقرار رکهتی ہيں اور ديکه بهال کرتی ہيں( سے بجلی کی بندش کے
دوران يا عام طور پر اضافی مدد حاصل کرسکتے ہيں۔ آپ دستياب خدمات حاصل کر سکتے ہيں اگر آپ:
•
•
•
•
•
•

قابل پنشن عمر کے ہيں
معذور ہيں يا دائمی بيمار ہيں
کی طويل مدتی طبی حالت ہے
کو سماعت يا بصارت کی خرابی ہے يا اضافی ذرائع انﻼغ کی ضرورت ہے
کسی کمزور صورتحال ميں ہيں جس ميں خاص ذہنی صحت کے مسائل ،جسمانی چوٹ کے ساته ساته کمزوری کے عارضی
حاﻻت بهی شامل ہيں۔
کے ساته  5سال سے کم عمر کا بچہ ہے۔

سپورٹ کی ايک وسيع رينج دستياب ہے بشمول:
•
•
•
•
•
•

قابل رسائی فارميٹس ميں فراہم کرده معلومات
بجلی کی بندش کی پيشگی اطﻼع
شناختی اسکيم ،پاس ورڈ پروٹيکشن اور کسٹمر کی جانب سے فيملی ممبر يا کيئر کے ليے نامزد اسکيم
ايمرجنسی ميں ترجيحی سپورٹ
يہ يقينی بنانے کے انتظامات کہ کسٹمر کے ليے قبل از ادائيگی ميٹر استعمال کرنا محفوظ اور عملی ہے
ميٹر ريڈنگ سروسز
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تمام انرجی سپﻼئرز اور نيٹ ورک آپريٹرز اپنے اپنے رجسٹريں برقرار رکهتے ہيں ليکن آپ کی رضامندی سے وه ايک دوسرے کے
ساته معلومات شيئر کر سکتے ہيں ،لہذا آپ کو دونوں کے ليے الگ الگ رجسٹر کرنے کی ضرورت نہيں ہے .مزيد معلومات اور
رجسٹريشن کے ليے اپنے گيس/بجلی سپﻼئر اور/يا ڈسٹری بيوشن نيٹ ورک آپريٹر سے رابطہ کريں۔ آپ کے ڈسٹری بيوشن نيٹ ورک
آپريٹر کی تفصيﻼت آپ کے انرجی بل پر مل سکتی ہيں۔

کيا کرنا چاہيے اگر اپ کا انرجی سپﻼئر کاروبار چهوڑ ديتا ہے
اگر آپ کا انرجی سپﻼئر کاروبار سے باہر جاتا ہے تو ،گيس اور بجلی کا ريگوليٹر ،آفجيم ) ،(Ofgemخود بخود آپ کو ايک نئے سپﻼئر
کی طرف لے جائے گا۔ يہ چند ہفتوں ميں ہونا چاہيے۔ اگر آپ کے پاس ايک ہے ،تو اپنا براه راست ڈيبٹ منسوخ نہ کريں ،ٹيرف يا سپﻼئر
کو تبديل کرنے کی کوشش نہ کريں جب تک کہ آپ کا اکاؤنٹ نئے سپﻼئر ميں منتقل نہ ہو جائے۔ اگر آپ ايسا ہونے سے پہلے سوئچ
کرتے ہيں تو آپ کو واجب اﻻدا رقم حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنے نئے سپﻼئر سے رابطہ کرنے کا انتظار کريں۔ اس سے پہلے
کہ آپ کا نيا سپﻼئر آپ سے رابطہ کرے ،آپ کو چاہيے:





ميٹر ريڈنگ ليں  -اپنے ميٹر ريڈنگ کی تصوير لينا بهی مفيد ہے
آپ کے پاس جو بهی پرانا بل ہے وه رکه ليں  -يہ آپ کی ادائيگی کی تاريخ ،کريڈٹ بيلنس يا قرض کو ثابت کرنے ميں مدد کر
سکتے ہيں۔
اگر آپ کے پاس صرف آن ﻻئن اکاؤنٹ ہے تو آپ کو اپنی ايپ سے کوئی بهی بل ڈاؤن لوڈ کريں
اپنے اکاؤنٹ بيلنس کا نوٹ بنائيں  -آپ کو يہ اپنے حاليہ سٹيٹمنٹ پر ملے گا

آپ کے نئے سپﻼئر کو وضاحت کرنی چاہيے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساته کيا ہوگا۔ وه آپ کو يہ بتانے کے ليے لکهيں گے کہ آپ کا نيا
اکاؤنٹ کب تيار کيا گيا ہے۔ يہ چند ہفتوں ميں ہونا چاہيے۔ آپ کو اپنے نئے سپﻼئر سے رابطہ کرنا چاہيے اگر آپ ان سے دو ہفتوں ميں
نہيں سنتے ہيں۔ آپ کا نيا سپﻼئر آپ کو نيا ٹيرف پر بهی رکهے گا  -يہ آپ کے پرانے سے زياده مہنگا ہو سکتا ہے۔ ان سے پوچهيں کہ
يہ ان کا سب سے سستا سودا ہے۔ اگر وه آپ سے رابطہ نہيں کرتے ہيں تو آپ کو ان سے رابطہ کرنا چاہيے تاکہ يہ يقينی بنايا جا سکے
کہ آپ اپنے ليے بہترين ٹيرف پر ہيں۔ اگر آپ اپنے نئے سپﻼئر يا ٹيرف سے خوش نہيں ہيں تو آپ تبديل کر سکتے ہيں۔ آپ ايگزٹ فيس
ادا کيے بغير يہ کر سکتے ہيں۔ مزيد معلومات کے ليے وزٹ کريں:
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply/problems-with-your-energysupply/check-whos-taken-over-your-energy-supply/

محفوظ رہيں
کاربن مونو آکسائڈ ايک مہلک گيس ہے جسے ديکها ،سونگها يا چکها نہيں جا سکتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ کی عام عﻼمات گيس کے
شعلے ہيں جو عام نيلے رنگ کی بجائے نارنجی يا زرد جلتے ہيں ،آلے پر يا اس کے اوپر دهواں کی داغ اور/يا کوئلے يا لکڑی کی آگ
جو آہستہ آہستہ جلتی ہے يا بجه جاتی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ آپ کے گهر ميں ناقص ايندهن جﻼنے والے آﻻت جيسے گيس بوائلر يا
گيس فائر/ہيٹر کے ذريعے پيدا کيا جا سکتا ہے جہاں خراب وينٹيليشن ہو۔ اس بات کو يقينی بنائيں کہ ايندهن جﻼنے والے آﻻت جيسے
آگ ،بوائلر اور گيس ککر باقاعدگی سے ايک اہل انجينئر کی ديکه بهال ميں ہيں۔ گيس اﻻت کے ليے انجينئرز کا گيس سيف رجسٹرڈ ہونا
ضروری ہے۔ يہ تجويز بهی کی جاتی ہے کہ تيل يا ٹهوس ايندهن کے آﻻت پر کام کرنے والے انجينئرز تجارتی ادارے جيسے
 OFTECيا  HETASسے رجسٹرڈ ہو۔ اپنے انجينئر سے ان کے رجسٹريشن کے ثبوت طلب کريں۔ آپ ايک سنائی دينے والی کاربن
مونو آکسائيڈ اﻻرم بهی انسٹال کر سکتے ہيں۔ يہ  DIYاسٹورز ،سپر مارکيٹوں اور ہائی اسٹريٹ شاپس سے خريدے جا سکتے ہيں۔ ان
کی ﻻگت تقريبا £15ہے اور وه جانيں بچا سکتے ہيں۔
اگر آپ اپنا گهر کرايہ پر ليتے ہيں ،تو قانون کے مطابق مالک مکان کو گهر ميں گيس کے آﻻت کی ساﻻنہ حفاظتی جانچ کرنی چاہيے
اور آپ کو گيس سيفٹی سرٹيفکيٹ فراہم کرنا چاہيے۔ اگر آپ نے پہلے سرٹيفکيٹ نہيں ديکها ہے ،تو اپنے مالک مکان سے ايک کاپی
طلب کريں۔ اگر آپ گهر کے مالک ہيں اور خاص فوائد پر ہيں تو آپ مفت ساﻻنہ گيس سيفٹی چيک کے اہل ہو سکتے ہيں۔ اپنی اہليت
چيک کرنے کے ليے اپنے گيس سپﻼئر سے رابطہ کريں اور ان کی ترجيحی خدمات کے رجسٹر ميں رجسٹر پونے کے بارے ميں
پوچهيں۔ اگر آپ کو گيس کی بو آتی ہے تو  24گهنٹے گيس ايمرجنسی ہاٹ ﻻئن  999 111 0800پر کال کريں۔ کاربن مونو آکسائڈ
سے متعلق مزيد معلومات کے ليے  www.co-bealarmed.co.ukمﻼحظہ کريں۔ اگر آپ بوڑهے ہيں يا معذور ہيں تو يہ آپ کی
مقامی فائر سروس سے جانچ پڑتال کے قابل ہو سکتا ہے اگر وه آپ کو آگ سے بچاؤ کے مشورے اور سامان مہيا کر سکيں۔
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نم اور تکثيف سے بچيں۔
جب سردی ہوتی ہے ،تو بہت سے گهروں ميں نم اور تکثيف ايک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ درجہ ذيل کرنے کی کوشش کريں:
•
•
•
•
•
•

ٹهنڈے موسم ميں تمام کمروں ميں درجہ حرارت 15 °Cسے اوپر رکهيں۔ يہ باہر کے ديواروں پر تکثيف کم کرے گا۔
اپنے گهر کو الگ کريں )نيچے ديکهيں(
اپنے گهر کو ہوادار رکهيں۔ اس بات کو يقينی بنائيں کہ ہوا کے راستے اور ہوا کی اينٹيں ڈهکی ہوئی يا بند نہيں ہيں۔
کوشش کريں کہ گهر ميں دهوﻻئی کو خشک نہ کريں۔ اگر آپ کرتے ہيں ،تو کپڑے خشک کرنے کا سٹينڈ استعمال کريں اور
ريڈی ايٹرز پر کپڑے خشک نہ کريں۔ کهڑکيوں کو قدرے کهولنے سے نمی نہيں ہوگی ليکن سيکورٹی سے آگاه رہيں
دن کے دوران يا باہر جاتے وقت کهڑکی ميں ہوا کے چهوٹے سوراخ کهوليں۔
کهڑکيوں/آئينوں/ٹائلوں/شاور کو جاذب کرنے والی کپڑے سے صاف کريں۔

نہانے يا دهونے کے بعد کهڑکياں کهوليں اور انہيں تهوڑی دير کے ليے کهﻼ چهوڑ ديں تاکہ بهاپ نکل سکے اگر ايسا کرنا محفوظ ہے۔

اپنے گهر کو توانائی کا مؤثر استعمال کرنے واﻻ بنائيں
ہوا کا مسلسل گزرنے کا روک تهام آپ کے گهر کو گرم بنانے کا ايک سستا طريقہ ہے۔ ڈرافٹ پروفنگ )ہوا کے چهوٹے چهوٹے
سوراخوں کو بند کرنے والی پٹی( مصنوعات  DIYاسٹورز پر دستياب ہيں۔ گرمی کو برقرار رکهنے کے ليے شام کے وقت پردے بند
کريں اور قالين کے نيچے زيريں تهرمل استعمال کريں۔ اونچی اور گہا کی ديوار کی موصليت بهی بلوں اور ارام ميں بڑا فرق ڈال سکتی
ہے ،جيسا کہ پرانے ناکاره بوائلر کی جگہ لے سکتا ہے۔ آپ مفت يا رعايتی موصليت يا گرمائشی اقدامات کے اہل ہو سکتے ہيں۔ اپنے
انرجی سپﻼئر سے رابطہ کريں اور ديکهيں کہ آپ 'انرجی کمپنی ذمہ داری )) 'ECOيا اپنی مقامی کونسل يا سٹيزنز ايڈوائس کے ليے
اہل ہيں اور اپنے عﻼقے ميں چلنے والی کسی بهی مقامی اسکيم کے بارے ميں پوچهيں۔ اگر آپ اپنا گهر کرايہ پر ليتے ہيں تو پهر قانون
کے مطابق مالک مکان کو يہ يقينی بنانا چاہيے کہ يہ محفوظ اور رہنے کے قابل ہے۔ اگر آپ پريشان ہيں کہ آپ کی نجی کرائے کی
رہائش محفوظ يا رہنے کے قابل نہيں ہے ،تو اپنی مقامی اتهارٹی کی انوائرمنٹل ہيلته ٹيم سے رابطہ کريں جو صحت اور حفاظت کے
خطرات کے ليے جائيداد کا جائزه لے سکے اور آپ کے مالک مکان سے اپنے فنڈز ميں بہتری ﻻنے کا تقاضا کرے۔

کال چارجز
ايڈوائس ﻻئنز اور ديگر سروسز کو کال کرنے پر کال چارچز لگ سکتے ہيں۔  0800اور  0808نمبرز لينڈ ﻻئن اور موبائل سے مفت
ہيں۔  02 ،01اور  03نمبروں کے ليے معياری نرخ ﻻگو ہوتے ہيں )خاص طور پر لينڈ ﻻئنز سے  9p-13pفی منٹ اور موبائل سے
 3p-55pاپ کے نيٹ ورک پر منحصر ہے( ،تاہم وه عام طور پر مفت کال پيکجوں ميں شامل ہوتے ہيں۔ پر مزيد معلومات ديکهيں
www.gov.uk/call-charge

نيشنل انرجی ايکشن )(NEA
 NEAايک آزاد خيراتی اداره ہے ،رجسٹريشن نمبر 290511۔ کمپنی محدود ضمانت انگلينڈ اور ويلز نمبر  1853927ميں رجسٹرڈ۔
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