
 
 

ጉጅለ ኣገልግሎት ኢነርጄ ስቾዩዌን-ዱዩቬላንድ ናይ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ኣብ ምዕቃብ ሓገዝ ይገብር እዩ 
ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣጠቓቕማ ምቕናስ ኣብ ሓደ ማዓልቲ ተግባራዊ ክንገብሮ እንኽእሎ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣጠቓቕማ መጠን ሓይሊ 
ኤሌክትሪክ ኣብ ሓደ ማዓልቲ ክትቅንስ ምኻኣል ቀሊል ኣይኮነን። ካበይ ትጅምርን ነዚ ኣብ ተግባር ንምውዓል እንታይ የድልየካ? ጉጅለ 
ኣገልግሎት ኢነርጄ ስቾዩዌን-ዱዩቬላንድ ኣጠቓቕማ መጠን ሓይሊ ንኽትቅንሱ ብነፃ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ንሶም ከመይ ጌርኩም ነዚ 
ክትገብሩ ከምዘለኩም ኣብ ተግባር ብዝተሰነየ ትምህርቲ ወይ ማዕዳ ክህቡኹም እዮም። ካብ’ዚ ብተወሳኺ ቀለልቲ ብዝኾኑ ምትዕርራያት 
ብምግባር መንበሪ ገዛኹም ምቹእ ዝኾነሉ ባይቲ የናድዩ። እቲ ባዓል ሞያ ጉጅለ ነዞም ምትዕርራያት ብነፃ ክሰርሑልኩም እዮም። 
 

ብኸመይ ይሰርሕ?  

1. ቦታኹም መጺኦም ንኽርእይዎ ኣብ ሓይሊ ጉጅለ (Energy Team) ተመዝገቡ 

ብww.energiekzeeland.nl/energieteam ኣቢልኩም ብመስመስር ኢንተርኔት ክትምዝብኡ ትኽእሉ። ድሕሪ’ቲ ምዝገባ፣ ሓደ ካብ ጉጅለ 
ኣገልግሎት ኢነርጄ ስቾዩዌን-ዱዩቬላንድ ናዓኹም ብምርካብ ቆፀራ ክሕዘልኩም እዩ።. 
 

2. እቲ ናይ ሓይሊ ኣገልግሎት ዋሃቢ ጉጅለ ናብ ገዛኹም ክመፅእ እዩ 

እቲ ቆፀራ ካብ 1.5 ክሳብ 2 ሳዓታት ክወስድ ይኽእል። ብቐጠታ ንኹነታት ገዛኹም ኣገደስቲ ዝኾኑ ምኽርታት ክልገሰልኩም እዩ። እቲ ናትና 
ጉጅለ ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛ ክግበሩ ዝኽእሉ መምርሕታት ወይ ኣካይዳታት ዝሓዘ ዝርዝር ስራሕቲ ሒዙልኩም ክመፅእ እዩ።  ንናይ ፖስጣ 
ሳንዱቕኩም ኩሉ ግዜ ብምራኣይ መልእኽቲ ከይፀንሓኩም ራኣይዎ። ንኹነታት ገዛኹም ዝሰማማዕ ክሳብ 250 ዩሮ ዝዋጉኡ ንዋት ዋይ ንብረት 
ምስ እቲ ጉጅለ ብሓባር ብምዃን ክትገዙኡ ኢኹም። 
 

3. እቲ ባዓል ሞያ ጉጅለ ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ካኣቱ ይኽእል እዩ 

ድሕሪ እቲ ዝዋሃበኩም ምኽርታት፣ እቲ ናይ ባዓል ሞያ ጉጅለ ናብ ዉሽጢ ገዛ ብምእታው ብዘይ ገለ ክፍሊት ነቶም ምምሕያሻት ንምግባር ወይ 

ንኽሰርሕ ምራኣይ ክፍትን እዩ። 

 
4. ደስ ይበልኩም! 

ምቹውን ዉሑድ መጠን ሓይሊን። ስለዚ ኣይትደንጉዩ ቀልጢፍኩም ተመዝገቡ።. 
 

ንምንታይ’ከ ብ ነፃ ሓገዝ ትረኽቡ ኣለኹም? 
 
እቲ ናይ ነፃ ናይ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ኣገልግሎትን ነቶም ኣብ ናይ ምምሕዳር ከተማ ስቾዩዌን-ዱዩቬላንድ(ካብ ትሕቲ ደረጃ D ን ትሕቲኡን ናይ 
ዝኾኑ ተጠቀምቲ) ኣብ ስራሕቶም ክቡር ዋጋ ሓይሊ ንዝኸፍሉ ንምሕጋዝ  ዝዓለመ እዩ። እቲ ናይ ምምሕዳር ከተማ ስቾዩዌን-ዱዩቬላንድ፣ 
ዚዩላንደ ዝዩድ ሆይክን ኢነርጄክ ዚላንድን ብሓባር ብምዃን ነቶም ኣብ’ቲ ከተማ ዝነብሩ ነበርቲ ገንዘብ ንኽዓቑሩ ወይ ወፃኢታቶም ንኽቕንሱ 
ክሕግዙዎም ስለዝደልዩ እዩ።  ዝዓለመ እዩ። እቲ ናይ ምምሕዳር ከተማ ስቾዩዌን-ዱዩቬላንድ፣ ዚዩላንደ ዝዩድ ሆይክን ኢነርጄክ ዚላንድን 
ብሓባር ብምዃን ነቶም ኣብ’ቲ ከተማ ዝነብሩ ነበርቲ ገንዘብ ንኽዓቑሩ ወይ ወፃኢታቶም ንኽቕንሱ ክሕግዙዎም ስለዝደልዩ እዩ።   
 

ምዝገባ 

ንመንበሪ ገዛኹም ብናይ ባዕልና ናይ ጉጅለ ሰብ ሞያ ኣገልግሎት ሓይሊ ብናይ ነፃ ኣገልግሎት ንኽትነብሩሉ ዝሰማማዕ ቦታ ክትገብሩዎ 

ትደልዩ ዶ? እንተዳ’ኣ ደሊኹም ኰንኩም ኣብ’ዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርኔት ድሕረ-ገፅ ብምውካስን፥ 

www.energiekzeeland.nl/energieteam እቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ብምምላእን ተመዝገቡ። ብተወሳኺ ናብ 0113-

296566 ብምድዋል ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ናይ መመዝገቢ ቅጥዒ ኣብ ምምሕዳር ከተማን ቤተ-መጻሕፍትታትን 

ዚየሪክዚ(Zierikzee) ክትረኽቡዎ ትኽእሉ። 

መጀመርያ መግለፂ ወይ መብርሂ ክግበረልኩም ትደልዩ ዶ? 

ብተወሳኺ ምስ ኣባላት ጉጅለና ንኽትራኸቡ ብምሕሳብ ኣብ ከባቢኹም ስሩዕ ዝኾነ ንጥፈታት ነዳሉ ኢና። ኣብ’ቲ ከባቢ ማዓስ ከም እንርከብ 

ኣብ’ዚ ዝስዕብ ድሕረ-ገፅና www.energiekzeeland.nl/energieteam ክትሪኡ ትኽእሉ። 

 

ኣብ ቀረባ ከም እንረኽበኩም ተስፋ ንገብር፣ 

ጉጅለ ሓይሊ ኣገልግሎት ስቾዩዌን-ዱዩቬላንድ 
 


