AMHARIC

የኃይል መስመፋችን (power strips) የማብሪያና
ማ መ፣የሪያዎችን በመ ፣ም ከ" ንቶም ኃይል"
( Phantom Power ) መቋረ ይ በ፤ አብዛኛዎቹ
የኮረንቲ መሳሪያዎች በ ቅም ላይ በማይውጥበት ጊዜ ወይም "
በተ ን፣ቅ" ዘዴ ላይ በሚጣኑበት ጊዜ ከ ቅላላ የኃይል
ጆታቸው ላይ 75% ይ ፣ማጥ ወደ ሁጥም ወደ
መሳሪያዎች የሚተላጤ ውን ኃይል በአንድ ፤ል ጤመዝጋት
ቴሌቪዥኖችን የዲቪዲ ማ ዎቻችን የስልክ ኃይል
መሙያዎችን (chargers) እና ሌላ አል አል በ ቅም ላይ
የሚውጥትን መሳሪያዎች በኃይል መስመፋች ላይ ይፍኩ እንደ
መ በሻዎች መክተ ያዎች ማቡኪያዎች የማይክፋዌቭ
ምድጃዎችን የመሳፍጥትን ትናንሽ መሳሪያዎችን የመን፣ል ልምድ
ያጎልብቱ በ ቅም ላይ በማይውጥበት ጊዜ ኃይል ጤመቆ ብ
የሚ ብ፤ የወ ማዳኛዎች _5%
-ማ ፣ሻ(www.greenamerica.com)

በመጨረሻ የቤቶችዎን ኃይል ሁኔታ ጤመገምገምና
የኃይልዎን ብቃት ጤማሻፕል ጤመፊዳት ባጤሞያ የኃይል አማካሪ
ሙጥ የቤት ኃይል ማ ሪያ እንዲያካጡድ ያዘጋጁ በአ ቃላይ
ማ ፈያው ከሁጥ በበጤ
ማሻፕያ የሚያስ ልጋቸውን
አካባቢዎች ይጤያል ቤቶቻቸው ከ3,000 ካፉ ማ በታች
የጣነ የዲ ሲ ኗሪዎች በዲ ሲ ዘላቂ የኃይል ፤ሳ፤ስ (DC
Sustainable Energy Utility) አማካይነት ነጻ የቤት ኃይል
ማ ሪያ የመ የቅ ብቃት አላቸው

ስጤ ዘላቂ የኃይል ፤ሳ፤ስ ጤማወቅ ጤነጻ የቤት ኃይል ማ ሪያ
፣ ፋ ጤማስያዝ
፣ ጪ ባጤው ፤ ፊ ይደውጥ

1-855-693-2738

የተ ቆሙ የተ፣ነባበረ የኃይል ብቃት ማስጦያዎች (

የዲ ሲ የህዝብ

በቃ ጽ/ቤት

interactiveenergy efficiency calculators)
ያጥበት ማገናኛዎች



የአሜሪካ የኃይል መምሪያ



በመኪና በባቡፊ ወይም በአይፋ ላን የሚጓዘውን
የቤተፍብዎን የካፊቦን ዱካ በሚከተጤው ድረ ገጽ ይዩ

www.energy.gov/energytips.htm
www.terrapass.com/TerraPass




ይወ፤ እና ይ ንክሩ ጤኃይል ፤ ባዎች ያኃይል ኃይል ያግኙ!
አረንጓዴ አሜሪካ

www.greenamerica.com

የአሜሪካ የኃይል መምሪያ

www.usdoe.gov

የኃይል ብቃት
( ፤ ባ)
፣ላል ጣኖአል

የOPCን ምክፊ ተ፣ብጤው እነዚያን ኃይል ቆ ቢ የጣኑትን
እፊምጃዎች በቤትዎ ያካትቱ የኃይል ፤ ባ አ ጋቢ ው ት
አግኝተው ባጤታሪክ ከጣኑ የህዝብ አማካሪ ጽ/ቤት በመገናኘት
የኃይል ፤ ባ እፊምጃዎችን እቤታቸው ጤማካተት ጤሚ ልጉ
ኗሪዎች
እንዴት እንዳደረጉ ጤምን አያካ ጥም
የኃይል ፤ ባ ታሪኮችዎን ጤማካ ል ከኃይል ፤ ባ ቆ ቢ
ታሪኮችዎ ጋፊ ኢሜይል ጤሚከተጤው ያድፊጉ

pnelson@opc-dc.gov.
1133 15th Street, NW, Suite 500
Washington, DC 20005
ስልክ 202.727.3071
መስማት ጤተሳናቸው (TTY/TDD ) 202.727.2876
ክስ 202.727.3071
ኢሜይል ccceo@opc-dc.gov
ድረ ገጽ www.opc-dc.gov
Facebook.com/DCPeoplesCounsel

OPC የኃይልና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግጪቶች ደንበኞችን የሚወክል
የኮጪምቢያ ድስትፊክት መንግሥት ገጤልተኛ ድፊጅት ነው

Energy Efficiency Made Simple

ጤወፊጠዊ የማሞቂያና የማ፣ዝ፣ዣ ወ ዎች ምን ያህል
እንደሚከ ጥ ይወ፤
የኃይል ፤ ባ ጤው ችን ከማድረግዎ በ ት አማካይ ዓመታዊውን
የማሞቂያና የማ፣ዝ፣ዣ አ ቃ፣ምና የገንዘብ መ ን ጤማወቅ
ከ ጆታ ፤ሳ፤ሶች ድፊጅቶች የ12 ወፊ የጋዝና የኃይል ደረፍኝ ያግኙ
ትክክጤኛውን የኃይል ፤ ባዎችን ጤማየት ከዚያም የኃይል ፤ ባ
ማሻፕያዎችን ካደረጉ በኋላ በወ ዎችዎ መካከል ያጤውን ልዩነት
ያስጥ

2. ጤቤተፍብ ጉዳይ ሲወ

መብፈት እንዲ

ያድፊጉ

ሪ ይጣኑ እና በማብሪያ-ማ ያ ላይ ማስታወሻዎችን ልጆች
ይጤ
ዘንድ ያሳት አቸው ደግሞ ከከ ል ስወ ወይም ወደ
ክ ል ስገቡ በፈፎ የሚያ ውንና የሚያበፈውን ማብሪያና
ማ ያ ጤመትካል ያስቡ
ይህ ፣ላል የባህፊይ ጤው 2% የኃይል ፤ ባ ጦያስከትል
ይችላል
ማ ፣ሻ (www.greenamerica.com)
የውስ ና የው አምፑጪችዎን ( ተገቢ ከጣነ )
በcompact Fluorescent Light Bulbs (CFLs) ወይም LightEmitting Diodes (LEDs) ይተኩ እነዚህ አምፑጪች ከመደበኛ
incandescent አምፑጪች የበጤ ውድ ሲጣኑ እነዚያ
የበጤ ውን ኃይል ቆ ቢና በረጅም ጊዜ ውስ ወ ይ፣ንሳጥ
እቤትዎና በቤትዎ አካባቢ ያጥትን አምፑጪች መ፣የፊ ከኃይል
ወ ዎችዎ ላይ 10% ጦ፣ንስ ይችላል
ማ ፣ሻ (www.usdoe.gov)

እቤትዎ ከሁጥ እጅግ በሚ ፣ሙአቸው ክ ጪች ውስ
በማ፣ዝ፣ዣ ወፈት ውስ ምቾት እየፍ ዎት ጤአየፊ
ማ፣ዝ፣ዣዎችዎ ዕረ ት ጤመስ ት የኃይል ኮከብ 㸦ENERGY
STAR 㸧 እንደጣኑ ማዕረግ የተፍ ቸውን የ ሪያ ማረገቢያዎችን
ይትከጥ በማሞቂያ ወፈት ውስ የ ሪያ ማረገቢያዎችን ከ፣ኝ
ወደ ግፈ ማዞፊ ሞቃት አየፊ እቤትዎ ውስ እንዲዘዋወፊ ዘንድ
ይረዳል
ENERGY STAR ብቃት ባላቸው ምፊቶችና ሂደቶች አማካይነት
ሁላችንም ገንዘብ እንድንቆ ብና አካባቢን እንድንከላከል ጤመፊዳት
የአሜሪካ የአካባቢ በቃ ድፊጅትና የአሜሪካ የኃይል መምሪያ
ምፊ መፊጠ ግብፊ ነው
ስጤ Energy Star የበጤ ውን
ጤማወው ወደ www.doe.gov ይሂዱ የሚ ብ፤ የወ
ማዳኛዎች _19%
ማ ፣ሻ (www.greenamerica.com)

5. ማ፣ዝ፣ዣዎችዎን አይፊፎ በተላይ ቤትዎ እ ኤ አ ከ1993
ዓ ም በ ት ተፍፊቶ ከጣነ ከሁጥ እጅግ በበጤ ታላላቅ የኃይል
ላ ች መካከል አንዱ ጦጣን ይችላል በ፣ላጥ ከመሳሪያ
በስተጀፊባ ያጥትን የማ፣ዝ፣ዣ ሽቦችዎችን በየስድስት ወፊ መ ረግ
በአ ጋቢ ሁኔታ እንዲሠፈ ያደፊገዋል ሌላ ቃሚ ቆማ
ይኸውና ሙጥ ማ፣ዝ፣ዣ ትንሽ ኃይል ይ ፣ማል ፣ዝቃዛ
ቴም ፉቼፊ ጤመ በቅ ጤመፊዳት ቅም ላይ ያልዋጤውን ቦታ
ጤመሙላት በጀፊካን ውኃ ሞልተው ያስ፣ም
ሁጤተኛ
ማ፣ዝ፣ዣ ካጥዎት ያስወግዱት ወይም ይን፣ጥት
የሚ ብ፤ የወ ማዳኛዎች _ 4%
ማ ፣ሻ (www.greenamerica.com)
. ማ ቢያዎችና ማድረቂያዎች – ልብሶችዎን በ፣ዝቃዛ ውኃ
ማ ብ ውኃ ሙቅ እንደሚያጸዳ ያህል አጽድቶ የማ ቢያዎችን
ኃይል በግማሽ እንደሚ፣ንስ ያው፤ ኖፋአል? እንደዚያውም
ልብሶችዎን እቤት ውስ ወይም ከቤት ው ባጤው ማን ል ያ
አስ ቶ ማድረቅ ዓመታዊ የኃይል ወ ዎን በ$100 ይ፣ንሳል

ማ ቢያዎንና ማድረቂያዎን ጤመተካት እያ፣ዱ ከጣነ በኃይል
ኮከብ እንደጣኑ ማዕረግ የተፍ ቸውን መሳሪያዎች ይ፣ይሩ
የኮጪምቢያ ድስትፊክት ዘላቂ ኃይል መሠረታዊ አገልግጪቶች
(DC SEU) በኃይል ብቃትና በሚታደፎ የኃይል መፊጠ
ግብፋች አማካይነት የድስትፊክቱን ቤተፍቦችና ተቋሞች ኃይልና
ገንዘብ ጤመቆ ብ ጤመፊዳት የታ፣ደ ነው ስጤ መፊጠ ግብፋችና
የዋጋ ቅናሾች በተመጤከተ በ DC SEU ድረ ሞገድ በ
www.http://www.dcseu.com ይገኛል
የሚ ብ፤ የወ ማዳኛዎች _ 12%
ማ ፣ሻ (www.greenamerica.com)
በበፋችና በመስኮቶችዎ አካባቢ የሚገኘውን ፣ዳዳ ፍም
በመፍጤ ነገፊ መድ ንና ጤአየፊ ሁኔታ በሚመች ሁኔታ
መጤ
አዲስ መስኮት ከመ፣የፊ ይልቅ ዘወትፊ ወ
ቆ ቢ ነው በመስኮቶች ላይ ሙቃት ወይም ቅዝቃዜ የሚያግዱ
መጋረጃዎችን ጤማድረግ ያስቡ በመስኮቶች መስተዋት ላይ
በዝቅተኛ ሁኔታ አስተላላ (low-emissivity (low-e)
ጨፊቅ ማድረግ እና በተጨማሪ በክረምት ሞቃትና በበጋ
ቅዝቃዜ ጤመ በቅ የን ስ መስኮቶችን ወይም የላስቲክ መስኮት
መጤበጃዎችን ማድረግ
የሚ ብ፤ የወ ማዳኛዎች _ 12%
-ማ ፣ሻዎች (www.greeamerica.com)
የማሞቂያና የማ፣ዝ፣ዣ ፤ሳ፤ሶችዎን በመጤው ዓመት ውስ
ብቃት ባጤው ሁኔታ ጤመቆ
ፊ ፋግፈም የሚደረግባት
(መስተካከል የሚችል )ቴፊሞእስታት (programmable
thermostat) ይግ ሙ ፋግፈም የሚደረግባት
ቴፊሞእስታት ፣ድሞውኑ ካጥዎት በተገቢ ፍዓቶች የሚገኘውን
የሞቃት ወይም የቅዝቃዜ መ ን ጤማስተካከል የተፍተካከጤ
መጣኑን ጤማረጋገ በየ ቂት ወፈት ውስ ይዩ ጤምሳሌ
እፊስዎ በሚተኙበት ወይም በስፈ ላይ በሚጣኑበት ጊዜ
የኃይል ብቃት እጅግ ከ ጤማድረግ የሞቃት ወይም የቅዝቃዜ
መ ን ጤማስተካከል በሚችል ሁኔታ የተስተካከጤ ነው? መፊጠ
ግብፊዎ ቢ፣የፊ የቴፊሞእስታት አሠፈፋችዎን በማስተካከል
የበጤ ውን ወ እንዴት ጦ፣ንፎ ይችላጥ?
የሚ ብ፤ የወ ማዳኛዎች _ 10%
-ማ ፣ሻ(www.greenamerica.com)

