Arabic
برامج الطاقة الشمسية
اآلن باب تقديم الطلبات مفتوح لبرنامج الطاقة الشمسية ()2021 - 2017
لقد ت ّم وضع برنامج التوفير عبر الطاقة الشمسية ( )Solar Saver Programلمساعدة الناس على تركيب األلواح
الشمسية لإلمداد الكهربائي .ويدفع المجلس التكلفة مقدماً .وتقوم أنت (دافع رسوم المجلس) بسدادها على مدى 10
سنوات في شكل دفعات ربع سنوية .وسيتم تزويد مقدمي الطلبات بتفاصيل عن حجم أنظمة الطاقة الشمسية ومعايير
األهلية من خالل معلومات مح ّدثة.
ملحوظة مهمة :سوف تبدأ أعمال التركيب بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون األول عام .2018
يتيح برنامج الشراء االلكامل ألنظمة الطاقة الشمسية لألسر والمنظمات والشركات الفرصة لشراء أنظمة ألواح
شمسية عالية الجودة من مورد موثوق به وبسعر منخفض .ويجب أن تدفع تكلفة نظام الطاقة الشمسية مقدماً ،وتختار
من بين مجموعة من األحجام ( 2كيلوواط إلى  10كيلوواط أو أكبر).
يرغب المجلس في مضاعفة استخدام األلواح الضوئية *) (PVفي داربين على مدى األربع سنوات المقبلة.
وسوف تكون األلواح مشمولة بكفالة لمدة  20سنة .أما المكونات األخرى والتركيب ،فسوف تكون كفالتها 10
سنوات.
ال يضمن المجلس أن يتم قبولك للبرنامج الذي تختاره.
سوف يتم تزويدك بعرض غير ملزم إذا كان نظام الطاقة الشمسية مناسبا ً لك.
سوف يتلقى مقدمو الطلبات المزيد من التفاصيل والتحديثات عبر البريد االلكتروني أو البريد العادي.
إذا كنت بحاجة إلى االستعانة بمترجم شفهي ،اتصل على الرقم .8470 8470
سجـِّل اليوم [انقر هنا]
يُرجى كتابة اسمك وعنوانك وتفاصيل التواصل معك ،والبرنامج الذي تفضله.
إذا كانت لديك أية أسئلة ،يُرجى إرسال رسالة بالبريد االلكتروني إلى  solar@darebin.vic.gov.auأو اتصل
هاتفيا ً بالمجلس على الرقم .8470 8888
*تقوم األنظمة الضوئية بتحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية .ال يشمل برنامج الطاقة الشمسية هذا إمدادات الماء
الساخن بالطاقة الشمسية.

Solar Programs
Applications are now open for the solar program (2017 – 2021)
Solar Saver Program has been developed to help people install solar panels for
electricity. Council pays the upfront cost. You (the ratepayer) pay it off over 10
years through quarterly rate payments. Details, regarding the size of solar
systems and eligibility criteria, will be provided to applicants via updates.
IMPORTANT: Installation will take place between July and December, 2018.
Solar Bulk Buy Program offers households, organisations and businesses an
opportunity to purchase a quality solar panel system from a trusted supplier at a
low price. You pay upfront for the solar system, and choose from a range of sizes
(2 kW to 10kW or greater).
Council wants to double solar (PV)* panels in Darebin over the next four years.
Panels will have a 20 year warranty. Other components and installation will have 10
year warranties.
Council cannot guarantee you will be accepted into the program of your choice.
A no-obligation quote will be offered if solar is a viable option for you.
Applicants will receive further details and updates via email or post.
If you would like an interpreter to assist you please phone 8470 8470.
Register today [CLICK HERE]
Please tell us your name, address, contact details, and which program you prefer.
If you have questions please email solar@darebin.vic.gov.au or phone Council
8470 8888.
*PV or photovoltaic systems convert sunlight into electricity. This solar program does
not include solar hot water.

