
یارمەتی لەگەڵ پسووڵەکانی خزمەتگوزاریت
ئەم نامیلکە باسی ئەو یارمەتییانە دەکات بۆ پسووڵەی گاز، کارەبا و ئاو بەردەستە.

 )WARM HOME( 140 £ داشکان لەسەر خانووی گەرم

 ئەم داشکانە لەسەر پسووڵەی وزە بۆ ئەو خێزانانە بەردەستە کە داهاتی کەمیان هەیە. پەیوەندی بە

 دابینکەری وزەت بکە یان سەردانی ماڵپەڕەکەیان بکە بۆ ئەوەی بزانیت شموولت دەکات یان نا. ئەگەر

داخوازینامەکەت سەرکەوتوو بێت، داشکانی 140 £ لە زستاندا وەردەگریت.

پسووڵەی هەرزانرتی وزە   

 زۆربەی خێزانەکان دەتوانن ئەو کۆمپانیا هەڵبژێرن کە گاز و کارەبای لێ دەکڕن، هەرچەندە ڕەنگە

 پێویستت بە مۆڵەت بێت لە خاوەن موڵکەکەوە ئەگەر لە ماڵێکی کرێدایت. چەندین کۆمپانیای گاز و

 Switched on Portsmouth کارەبا هەن و نرخەکانیان جیاوازە. تکایە ئامرازی ‘بەراوردکردنی نرخ’ لەسەر ماڵپەڕی

 بەکاربهێنە بۆ ئەوەی بزانیت کام کۆمپانیا بۆ تۆ باشرتینە، یان پەیوەندیامن پێوە بکە بۆ

ئەوەی یارمەتیت بدەین. 

داشکانەکانی پسووڵەی ئاو   

 ناتوانیت کۆمپانیای ئاو هەڵبژێریت، بەاڵم ئەگەر داهاتێکی کەمت هەیە، بەنەفیت وەردەگریت، پێویستیی

 زیشکیت هەیە و پێویستت بە ئاوی زیاترە، یان زیاتر لە 3 منداڵت هەن، ڕەنگە بتوانیت داوای داشکان یان

 سنوورداری نرخ بکەیت لەسەر پسووڵەکانی ئاو. پەیوەندی بە دابینکەرەکەت بکە یان سەردانی

ماڵپەڕەکەیان بکە بۆ ئەوەی زانیاریی زیاتر بەدەستبهێنیت :

Portsmouth Water )بۆ دابینکردنی ئاوی خواردنەوە( بە ژمارە 666 499 02392

Southern Water )بۆ دابینکردنی ئاوی دەستشنت( بە ژمارە 0363 027 0800

KURDISH SORANI



پەیوەندی بە Switched on Portsmouth بکە بۆ یارمەتی و ئامۆژگاری دەربارەی پسووڵەکانت. 

دەتوانین

وەرگێڕت بۆ ئامادە بکەین ئەگەر پێویستت بێت.

پەیوەندی بکە بە: 5907 260 0800

www.switchedonportsmouth.co.uk :سەردانی بکە 

ڕێنموونیی ڕاوێژ لە الیەن ناوەندی ژینگە ) EC ( دابینکراوە کە بە هاوبەشیی ئەنجوومەی شاری 

ڕێنموونیی ڕاوێژ لە الیەن ناوەندی ژینگە ) EC ( دابینکراوە کە بە هاوبەشیی ئەنجوومەی شاری

پۆرتساموس کار دەکات.

تکایە سەرنجی ئەوە بدە ئەو زانیاریانەی لە سەرەوە دراون لە ڕۆژی چاپکردنەکە ]ڕێکەوت[ دروسنت.

خزمەتگوزارییەکان ڕەنگە بە تێپەڕبوونی کات گۆڕانیان بەسەردا بیت – تکایە پەیوەندیامن پێووە بکە

ئەگەر پێویستت بە هاوکارییە. پۆرتساموس کار دەکات.
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) PRIORITY SERVICES REGISTER ( تۆماری خزمەتگوزارییە لەپێشینەکان

 ئەمە خزمەتگوزارییەکەی بێبەرامبەرە بۆ هەر کەسێک دۆخێکی ناسکی هەیە، وەک نەخۆشیی ماوەدرێژ یان

 بێتوانایی، یان لە ماڵەکەیاندا منداڵی زۆر بچووک یان خزمی بەتەمەن دەژین. تۆماری خزمەتگوزارییە

 لەپێشینەکان لە کاتی حاڵەتی کتوپڕی وەک بڕانی کارەبا یان نەبوونی ئاو یارمەتیت دەدات، وە بە فۆڕماتێک

 زانیارییت پێ دەدات کە لێی تێبگەیت، و شتی تریش. دەتوانیت فۆڕمێکی ساکاری ئۆنالین پڕبکەیتەوە بۆ

بەشدارییکردن لەو تۆمارە. بۆ زانیاریی زیاتر پەیوەندیامن پێوە بکە. 

ڕاوێژ و زانیاریی باشرتکردنی ماڵ 

 گۆڕانکارییە بچووکەکان، وەک کەپسکردنی درزەکان، دەتوانێت ماڵەکەت گەرمرت بکات. پرسیارمان لێ بکە

 دەربارەی ئەو گۆڕ انکارییە بچووکانەی کە دەتوانیت ئەنجامیان بدەیت بۆ ئەوەی خۆت بۆ زستانی داهاتوو

 ئامادە بکەیت. هەروەها دەتوانین دەربارەی نەهێشتنی تەڕەشووع و کەڕووکردن هاوکاریت بکەین. هەروەها

 دەتوانین ئامۆژگاریت پێ بدەین دەربارەی باشرتکردنی گەرمیی گرانرت، وەک سیسمی گەرمکردن و

عەزلکردن.


