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ه  ی �ب دکگ ر��ی
اری ها �ز �ب

د. �م( را کاه�ش ده�ی ب کگ ان )= دمای اآ ��ی دمای در �ال �ب
رک�ت  ک �ش ا �ی ر ا��ت �ج ه�ت د �ج د�ی م دمای �ج �ی �ن �ن رای �ت  �ج

د. ر�ی �ی کگ ماس �ج صص �ت �ن م�ت

ه  ارت ) ص��ز ی ع�ب �ما�ی له کگ مای و��ی ه راه�ز ��چ �ت در د�ز
ا  ار �ج کگ د. عملکردهای �ارن �ی و ک�ز �ب س�ت ی ( را �ب و�ی �ب

�ج  رای �ش د �ج �ن وا�ن ل�ج می �ت مر دار اعن ا�ی ا �ت س�ت و/�ی �ی ط رن م��ی
ی  ات های �ج رمو��ت ا �ت ، �ج ا د��ت د - �ج و�ن ی �ش رن امه ر�ی ر�ن �ج
ک  �ت �ی د ارن طر�ی �ن وا�ن ی که می �ت ات ها�ی رمو��ت ا �ت م �ی ��ی

امه  ر�ن �ج

د:  �ی �ی ک�ز �ی م هواکگ �ز ه طور م�ز ور را �ب ا�ت راد�ی
ه  �چ �ت در�ی ری، هوا ارن طر�ی �ی صوص هواکگ د م�ن ک کل�ی ا �ی �ج

ل و  �ج د �ت ا�ی ار �ج سش ود. �ن ارج می �ش ور �ن ا�ت ه ارن راد�ی ل�ی �ن �ت
ود.  ر �ش اره �چ وم اآب دو�ج ود و در صورت لرن ک �ش عد �چ �ج

�ت  ر�ی ا مد�ی ه �ی ا�ن �ن ا صا��ج �ن کار �ج رای ا�ی د �ج ا�ی ران �ج ا�ج مس�ت
د. ر�ن �ی کگ ماس �ج املاک �ت

ان  ا�ی س ارن �چ د. �چ �ی �ش را ��و�ی� ک�ز �ما�ی م کگ س�ت ه� �ال ��ی
د. ر می ک�ن �ی �ی عن ی �ت ا�ن س�ت ا�ج ه �ال�ت �ت م �ج س�ت رما، ��ی دوره کگ
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2 ا��ب دمای م�ز

د. �مام  �ی �م ک�ز اوت کگ �ز ه های م�ت ا در�ب اق ها را �ب ا�ت
را  �ی د رن ا�ش ر �ج ک �ت �ن ه �ن ا�ن �ن رن �چ �ش ر و در اآ رم�ت د کمی کگ وا�ن �ت م�ی

ط  ه م��ی ال �ج �چ �ن ی و �ی و�ی سش ر�ن �ن طن �ی ر، ما�ش ، �ن ارن اق کگ ا�ج
�ج 61  واب در �ش اق �ن ا��ج ا�ت د. دمای م�ن رما می ده�ن کگ

. راد ا��ت کگ �ی �ت ه �ا�ن ا 81 در�ج �ت

ا �دود 61  دارد  ، ��ح 2 �ج ا�ز ات ا��ت �مو��ت ک �ت در �ی
ا  ه �دود 02 و ��ح 4 �ج راد، ��ح 3 �ج کگ �ی �ت ه �ا�ن در�ج
ر  ه کم�ت رای هر در�ج �ت دارد. �ج �ت ه م�ا�ج �دود 42 در�ج

سش را �چس  رما�ی ه های کگ �ن �ی وان �دود 6 درصد ارن هرن می �ت
دارن کرد. ا�ن

اق  د ا�ت ده�ی ه �ز ارز ک، ا�ب د ک�چ �ی ارز ر�ش �ی لوکگ �ای �ب اط: �ب �ی ا��ت
درال  س �ن ژا�ن د. اآ و�ز � �ش ه ��د �ت الی ارز دمای 51 در�ب های �ز

ی  دکگ �ن اق های رن د دمای ا�ت ه می ک�ن وص�ی س�ت �ت �ی ط رن م��ی
راد کاهسش  کگ �ی �ت ه �ا�ن ا 5 در�ج ر �ت �ج را �داک�ش و کار در �ش

رم کردن  رای کگ ادی �ج �ی رژی رن �ن صورت، ا�ن ر ا�ی �ی د. در عن ده�ی
. ارن ا��ت �ی اق ها مورد �ن ا�ت
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�ی ارز  �ی لوکگ �ب
ات ��ارت ل�ز �ت

وان  ه ع�ن د، �ج �ی �ت ک�ز ی را عا�ی سش �ما�ی له کگ لوله های و��ی
کل لوله ها  �ن �ش د�ی �ن �ج م�ی ررن �ی اق های رن ال لوله های ا�ت م�ش
رمای  ، کگ ارن ا��ت �ی ری مورد �ن رمای کم�ت ی که کگ اها�ی در �ج

ا��ج در  د. مواد م�ن �ن ود �اطع می ک�ن ری ارن �ن کم�ت
. ود ا��ت ار مو�ج رن �ت ا�ن اه های ��ن کگ رو�ش �ن

ها  �ن ار اآ د. ک�ن �ی ک�ز لمان مسدود �ز ا م�ب ورها را �ب ا�ت ه راد�ی د�ز �ب
ه  رما را �ج د کگ �ن وا�ن �ت ا �ج د �ت �ن ا�ش �ج ده �ن �ی و�ش ا �د امکان �چ د �ت ا�ی �ج

د. �ن اق ک�ن ی وارد ا�ت و�ج �ن

اری  �ز �ت �ب سش مًا �چ �ی �ت �ت را مس�ت وم، مواد عا�ی در صورت ل�ز
�ت  رما ارن طر�ی لاف کگ اع�ش کاهسش ا�ت �ن امر �ج د - ا�ی �ی وصل ک�ز

�ت  ک های عا�ی سش ال:  �ت رای م�ش ود. �ج ی می �ش رو�ن �ی وارهای �ج د�ی
ار. رن �ت ا�ن اه ��ن کگ رو�ش ود در �ن ی ، مو�ج دکگ �ن س�ج �ت �چ ل�ی ا�ج ا �ت �ج

�ز ارز  �ی �ز م )هم�چ �ز ه طور م�ز اری های �ب �ز �ی �ب �ی ار کگ �ب �د و عز کگ
د. و�ن رم می �ش ر کگ ه�ت ی �ج ور ها ��ت ا�ت �ن روش راد�ی ه ا�ی ل(، �ج دا�ز

�ر�ی  می را �ب د�ی �ه های �ت �ب �ز وب درب ها و �چ هار�چ �چ
دی  �ن ب �ج ل های اآ �ی رو�ن ا �چ ها را �ج �ن وم، اآ د و در صورت لرن �ی ک�ز
د. �ی هرن ک�ن ار( م�ج رن �ت ا�ن اههای ��ن کگ رو�ش ه ارن  �ن ه�ی ل �ت ا�ج )�ت

ل  ا�ج ه طور �ت ه �ج هو�ی د. �ت ام ده�ی �ب ا��ب ا�ز ه م�ز هو�ی �ت
ر ا��ت هر رورن  ه�ت : �ج ا��ت ره های �ج �ج �ن ر ارن �چ ر�ت �ش هی موؤ و�ج �ت
له  ه و��ی د و در�ج �ی ارن ک�ن ره ها را کاملًا �ج �ج �ن ه �چ �ت �ی د د�ت �ن �چ

د. �ی ه کم ک�ن هو�ی ل  ارن �ت �ج ی را  �ت رما�ی کگ

�م�ز کم  اری های مادون �ت �ز �ز دار و �ب اری های �ز �ز ارز �ب
ل�ج  ه ا��ت و اعن �ن �ی رهرن ها �چ �ن اده ارن اآ �ن د. ا��ت �ی اده ک�ز �ز ا��ت

د. �ن س�ت �ی ر �ن مو�ش

ال  وان م�ش ه ع�ن د. �ج �ی دی ک�ز �ز �ت �ب �ز عا�ی �ی �ه ها را �ز �ب �ز �چ
د  �ی ان �اصل ک�ن �ن د . اطم�ی �ی اده ک�ن �ن ارن کرکره ا��ت

ی  ود. ��ت طن می �ش ر ��ن ه�ت �ج �ج اق در �ش رمای ا�ت که کگ
ور  ا�ت ل راد�ی ا�ج مًا در م�ت �ی �ت ر مس�ت رن اکگ �ی ده �ن �ی رده های کسش �چ

د. ا�ش ر می �ج رما مو�ش طن کگ رای ��ن د �ج �ن ا�ش �ج ان �ن رن و�ی اآ

ک هواکسش در��ت  د. �ی �ی اده ک�ز �ز ارز هواک�ش در �مام ا��ت
ب  ود. اآ ارج می �ش ر �ن �ی ب ارن �ش رد که اآ �ی رار می کگ ی �ت ا�ی در �ج
ی در مصرف  و�ی ه �ج ه صر�ن د و �ج لوط می ک�ن ا هوا م�ن را �ج
ری  رم کم�ت ی که اآب کگ ا�ی د. هر �ج رژی کمک می ک�ن ب و ا�ن اآ
ک ��  ود. �ی رم �ش د کگ ا�ی رن �ج �ی ری �ن ارن کم�ت ا کگ رق �ی د، �ج ا�ش ارن �ج �ی �ن

ه عمل.  ا�ج ی مسش ه رو�ش رن �ج �ی ب �ن ر اآ �ی دوش کم مص�ف در �ش
�ن م�دود  �ت ر�ن ام دوش کگ کگ ب را ه�ن ان اآ ر�ی د و �ج می ک�ن

ا  م �مام �ی اههای لوارن کگ رو�ش ها در �ن �ن د. هر دوی اآ می ک�ن
د. �ن ه هس�ت ه�ی ل �ت ا�ج ی �ت �ج ا�ن م �ج لوارن



رق  در مصرف �ب
ی  و�ی ه �ب صر�ف

ه؟ و�ف �گ د، اما �چ �ی ک�ف
هی  و�ب ل �ت ا�ب ان �ت رف ه م�ی د �ب وا�ف رف می �ت �ی رق �ف ه های �ب �ف �ی هرف
اه  �گ وان ارف دس�ت ه می �ت و�ف �گ د �چ �ی دا�ف ر �ب د. اکگ ا�ب کاه�ش �ی

ا  اده کرد  و �ی �ف ر اس�ت ر و درس�ت �ت ان کم�ت رف ه م�ی ها �ب
د در  وا�ف �ت �رد, م�ی اده �ف �ف ها اس�ت �ف ی ارف اآ عصف ی ارف �ب ��ت

د. اسش ار کارسارف �ب س�ی رق �ب ی �ب و�ی ه �ب صر�ف

�ی ................  12 �ی رو�ف ل ال��ت اده ارف وسا�ی �ف 1. اس�ت

14 رق ......................... ان �ب ر�ی ول �ب رل مع�ت �ت 2. ک�ف

ی .................................................. 15 ردارف ور�چ 3. �ف



12

1

13

اده ارز  �ز ا��ت
ی ��ت اههای �ب کگ د��ت

د:  �ی ص ک�ز �ز �ق مسش ور �ب �ت ا ک�ز ود را �ب ان مص�ف �ز �ز م�ی
اه  کگ رن و د��ت ر�ی �ن �چ �ی ود و �ج سش صل م�ی رن م�ت ر�ی ه �چ ور �ج �ت ک�ن
رار  ر( �ت و�ت �ی ا کام�چ ی �ی و�ی ا�سش �ن ل�ج �ی لًا ما�ش ی )م�ش ها�ی �ت ا�ن

ی  رصن ه صورت �ت وان �ج رق را می �ت ور �ج �ت ک ک�ن رد. �ی �ی می کگ
م�ت  �ی ا �ت اه ها �ج کگ رو�ش ا در �ن واکون �ی ال اآ �ت �ی �ج ارن مرکرن د�ی

ه کرد. ه�ی ورو �ت �دود 51 �ی

که  �ن د. ا�ی �ی عو�یصز ک�ز می را �ت د�ی اه های �ت کگ د��ت
رق در  ادی �ج �ی ار رن س�ی دار �ج می م�ت د�ی اههای �ت کگ د��ت

د اصلا دور  �ن د مصرف ک�ن د�ی ا مدل های �ج سه �ج ا�ی م�ت
می  د�ی ال �ت �چ �ن ک �ی ال، �ی وان م�ش ه ع�ن . �ج س�ت �ی صور �ن ارن �ت

ک  د، �ی لووات �اع�ت مصرف می ک�ن �دود 003 ک�ی
دار  ن م�ت ص�ن اآ ط �ن �ت ا کلاس اآ +++�ن د �ج د�ی ال �ج �چ �ن �ی

ی و  و�ی ا�سش �ن های ل�ج �ی د. در ما�ش ک�ن رژی را مصرف م�ی ا�ن
ه  رای صر�ن مدی �ج امه های کاراآ ر�ن رن �ج �ی ی مدرن �ن و�ی سش ر�ن طن

د. ده ا�ن ه �ش �ت ر�ن ر کگ �ن رژی در �ن ی در مصرف ا�ن و�ی �ج

ا  �ی د, اآ �ی �ر�ی ک�ز ک را �ب کی کو�چ �ی �و�ز اه های الک�ت کگ د��ت
ی  ر�ت ارو�ج ان و �ج رش �ن ی، �ج ر�ت ک�ن �ج ارن اده ارن درب �ج �ن ا��ت

د؟ �ن روری هس�ت رای ما صن عًا �ج ان وا�ت رده �ن ی �ن د��ت

ی را کاملًا  و�ی سش ��ز �ز طز �ی ی و ما�ش و�ی ا�سش �ز ل�ب �ی ه ما�ش سش هم�ی
ای 06  ه �ج ا 04 �ج د. 03 �ی �ی رر�ی ک�ن م دما را �ج �ی �ن �ن د و �ت �ی � ک�ز �چ

. ی ا��ت اس ها کا�ن �ن ل�ج س�ت رای �ش ل�ج �ج ه اعن ا 09 در�ج �ی

رق  ها �ج �ن د. اآ �ی ودداری ک�ز ک ک�ز ها �ز سش اده �ز �ز ارز ا��ت
ک ک�ن  سش ای �ن �ج �ت �ج د ر�ن �ن د -  ارن �ج �ن ادی مصرف می ک�ن �ی رن

د. �ی اده ک�ن �ن ا��ت

ی  �ن مع�ن ه ا�ی �ن �ج د، ا�ی �ار ده�ی ا��ب �ت ال را در مکان م�ز �چ �ز �ی
ار  س�ی ی �ج ا در مکا�ن ارن �ی اق کگ کی ا�ج د�ی رن را در �ن �ن ا��ت که اآ

ارن کردن درب  عد ارن �ج ه �ج سش د. هم�ی ده�ی رار �ن ی �ت ا�ج �ت �ن اآ
د. د�ی �ن �ج اره م�کم �ج ر را دو�ج رن ر�ی ال و �ن �چ �ن �ی

د  �ی اب ک�ز �ز �ت �ای کار ا�ز اه های همه کاره را �ب کگ د��ت
ی هم  کس و ک�چ د �ن وا�ن ر که می �ت کگ ا�چ اه �چ کگ د د��ت �ن )ما�ن

ری  رژی کم�ت ها ا�ن �ن �ن ا��ت که اآ ه اصلی ا�ی ک�ت د(. �ن ر��ت �ن �ج
د. �ن مصرف می ک�ن

ی را  لمه ها�ی ا�ب ی �ت ��ت ارز �ب اق کگ اده ارز ا�ب �ز ام ا��ت کگ ه�ز
ه  �ت �ت دا�ش �ت اب م�ا�ب �ت سش ه �ب دارز ا ا�ز د که �ب �ی اب ک�ز �ز �ت ا�ز

�ن می  �ی رما ارن �ج د، کگ ا�ش ک �ج لی کو�چ �ی لمه �ن ا�ج ر �ت د: اکگ �ز ا�ش �ب
رژی  ه ا�ن دن �ج رم �ش رای کگ د، �ج ا�ش رگ �ج رن لی �ج �ی ر �ن رود. اکگ

ارن دارد. �ی ادی �ن �ی رن

اق  ا روی ا�ب د �ت �ی �م ک�ز ی کگ ��ت �ی �ب ب را در ک�ت � ا��ت اآ ه�ت �ب
رژی  ر ا�ن �ن هی ارن �ن و�ج ل �ت ا�ج ه طور �ت �ن روش �ج ، ا�ی ارز کگ

. ر ا��ت مد�ت کاراآ
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د  م �ودم�ز �ی �ز �ز �ت
�ق  ان �ب ��ی �ب

ی ا�ی �ز رو�ش

ن  ا اآ ی �ج رن �ی د. هر �چ ه کار را کاه�ش ده�ی ماده �ب �ال�ت اآ
ود  ر �ن ی اکگ د، ��ت رق مصرف می ک�ن که �ج �ج ه �ش صل �ج م�ت

ارژر  ال، �ش وان م�ش ه ع�ن د! �ج ا�ش �ج اه در �ال کار �ن کگ د��ت
اه های  کگ �ن د��ت ر�ی �ت رکگ رن کی ارن �ج د �ی م�ن ی های هو�ش و�ش کگ

ه را  ا�ن ی که دو�ش ط کسا�ن �ت د. �ن �ن �ن هس�ت ی در ا�ی ر�ت �ج
�ن می  و�ت د مصرف را کاملا م�ت �ن رون می کسش �ی رن �ج ر�ی ارن �چ

�ن  �ی رن کگ ا�ی ک �ج د �ی وا�ن �ت حچ دار م�ی �ی ه های �و�ؤ ا�ن د. دو �ش �ن ک�ن
د. ا�ش ا��ج �ج م�ن

ه  �ق ص��ز د در مص�ف �ب م�ز های هو�ش �ز ��ی اده ارز �چ �ز ا ا��ت �ب
حچ  �ی �ت �و�ؤ ل�ی ا�ج ا �ت د راهی �ج �ن رن �چ ر�ی ک �چ د. �ی �ی ی ک�ز و�ی �ب

ر  کگ ا�چ ه و �چ ا�ن د را�ی �ن ی ما�ن اه ها�ی کگ ه د��ت �ن �ج اموش رو�ش �ن
د.  و�ن اموش �ش �ن و �ن مان رو�ش ا همرن ه می دهد �ت ارن ا�ج

ر  ر-ا�لاو ، �ا�ی د راهی مس�ت �ن رن �چ ر�ی ک �چ ر، �ی کگ ارن طرف د�ی
ا  مان �ج رعی( را همرن ه های �ن ا�ن اه  های )�ش کگ د��ت

ها  �ن د و �ت اموش می ک�ن ه اصلی( �ن ا�ن اه اصلی )�ش کگ د��ت
د  رعی می  ر�ا�ن ه های �ن ا�ن ه دو �ش رق را �ج ی �ج در صور�ت

ر  کگ د. ارن �وی د�ی ا�ش عال �ج رن �ن �ی ه اصلی �ن ا�ن که دو�ش
اموش« را  اه های »�ن کگ د د��ت م�ن �وک�ت های هو�ش
ع  �ج ها را ارن م�ن �ن ودکار اآ ه طور �ن د و �ج ص می ده�ن �ی �ن سش �ت

د. �ن دا می ک�ن ه �ج �ی دن عن �ت

ا لام�چ های مدرن ال ای  می �ب د�ی عو�یصز لام�چ های �ت �ت
ه  رق صر�ن ا 58 درصد در مصرف �ج ها �ت �ن سه، اآ ا�ی دی در م�ت

د.  ری دار�ن �ت سش �ی ار �ج س�ی د �ج �ی د و عمر م�ن �ن ی می ک�ن و�ی �ج

ر  د اکگ �ی اموش ک�ز �اغ را �ز س�ت �چ �ی اق �ز ی کسی در ا�ت �ت و�ت
ی  ا�ی �ن م های رو�ش س�ت د ، ��ی �ی ک�ن راموش م�ی ه �ن سش هم�ی

ال در  وان م�ش ه ع�ن ودکار - �ج دن �ن اموش �ش ا �ن ی و �ی �رک�ت
ی ارن مصرف  و�ی ه �ج وال�ت مهمان - در صر�ن راهرو و در �ت

د.  �ن مد هس�ت رژی کاراآ ا�ن

د و  �ن �ن می ک�ن م�ی صن حج را �ت ی د�ن ا�ی صن ها �ن �ن م�: اآ ص�ب د�ی �ز
ه:  و�ج د. �ت رق را کاهسش می ده�ن �ن �ال مصرف �ج در ع�ی
ا��ج  ور م�ن رای کاهسش �ن همه لام�چ های ال ای دی �ج

اری  کگ د ارن �ارن ا�ی د �ج ر�ی ام �ن کگ ل ه�ن �ن دل�ی ه هم�ی د. �ج �ن س�ت �ی �ن
د. �ی ان �اصل ک�ن �ن ور اطم�ی ع �ن �ج مر و م�ن د�ی



ورگ �ب سی لو�ز ه� ها�ز ورای �ش ه �ش ا�ز �ز ا�ب ک�ت
اری  س�ی �ت ارن اآب و هوا، �ج اطن س ��ن ژا�ن ا همکاری اآ �ج
ا  رژی« را �ج ه های ا�ن س�ت ه »�ج ��ت ه های م�ن ا�ن �ن ا�ج ارن ک�ت

د. �ن ه می ک�ن �ت ارا�ؤ رای اما�ن رژی �ج ورهای ا�ن �ت ک�ن
 

Am Marienplatz 3, 21335 Lüneburg
04131 / 3093609 

Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße 1, 21337 Lüneburg
04131 / 3093800

www.hansestadt-lueneburg.de

�ق ی در مص�ف �ب و�ی ه �ب �ر�ی ص��ز �ب
ا  کاری �ی �ی رری �ج ردی که م�ت رای هر �ن رک�ت �ج امکان �ش

مری کم ه مسک�ن  ، مس�ت �ن �ی ا کمک هرن ماعی �ی �ت کمک ا�ج
�ت  �ی ا معا�ن د و�ی �ت می ک�ن ا�ن د در�ی �ن ررن ه �ن �ن �ی ا کمک هرن  �ی

. ه ا��ت �ت ر�ن ر کگ �ن ر ارن �د دارد، در �ن مدی کم�ت اطر دراآ �ن �ج
 

www.stromspar-check.de

ی سش �ما�ی ی و کگ �ت هدا�ش اوری �ب �ز ی �ز �ز م�ز ص�ز �ب ا�ز
ر و  عم�ی رای �ت �ن �ج لا�ی �ن ه صورت اآ د �ج �ی وا�ن ا می �ت �ج �ن در ا�ی

د. ر�ی �ی کگ �ت �ج سش و�ت رما�ی هداری کگ کگ �ن

Stadtkoppel 10, 21337 Lüneburg 
04131 / 73610 

kh@handwerk-lueneburgerheide.de
www.shk-lg.de

اکس�ز دررز �ی ان �ز دکگ �ز اوره مص�ف ک�ز م�ک�ز مسش
ل�ن در مورد �ت ه های م�ن �ن م�ی اوره در رن اطلاعات و مسش
ه می دهد. ان ارا�ؤ دکگ �ن عهدات مصرف ک�ن وق و �ت  ��ت

ی در لما�ز �ان اآ ا�ب م�ز مس�ت �ب ا�ز
Lüneburg e. V

اوره و اطلاعات  ه مسش ران ، ارا�ؤ ا�ج ع مس�ت ا�ن ده م�ن �ن ما�ی �ن
رر�ی  د �ج �ن ان ما�ن کگ دمات را�ی ی ارن �ن ر�ن ا �ج . اعصن ا��ت

د. �ن �ت می ک�ن ا�ن رق را در�ی ب و �ج سش و اآ رما�ی صن کگ �ج �ت

 
Untere Schrangenstraße 20, 21335 Lüneburg

04131 / 42396
info@mieterbund-lueneburg.de
www.mieterbund-lueneburg.de

واکون وی اآ کگ �ت �ز م�ک�ز کگ
ی در مصرف  و�ی ه �ج دان در مورد صر�ن ا کارم�ن �ج �ن در ا�ی
ورهای  �ت د. ک�ن �ن ه می ک�ن وص�ی ه �ت ا�ن رژی Avavon در �ن ا�ن
. �ت ر�ن رض کگ رن  �ت �ی ان �ن کگ ه صورت را�ی وان �ج رژی را می �ت ا�ن

Avacon DialogCenter
Kuhstraße 5, 21335 Lüneburg

04131 / 2237096
DialogCenter-lueneburg@avacon.de

www.avacon.de/lueneburg

اوره در ی و مسش ما�ی  راه�ز
 Lüneburg

�ای  هادات را �ب �ز سش �ی �ده ای ارز �چ س�ت �ز کگ ون ط�ی ه� اک�ز �ز �ش ا�ی
ی در  و�ی ه �ب د - ارز ص��ز ا�ش �ب �ی دارا م�ی �ا�ی ًا ه� �ش �ب ��ی �ت �ت

موعه ای ارز  ا م�ب �ب �ز ا کمک های مالی در ا�ی ه �ت �ت ��ز �ژی کگ ا�ز
. �ت ا�ز د �ی واه�ی د را �ز �ی درس های م�ز اآ

�ز ل�ز �ت

ورگ �ب �ان در لو�ز ا�ب م�ز مس�ت �ب � ا�ز �ت د�ز

ورگ  �ب ورای لو�ز ه �ش ا�ز �ز ا�ب � اصلی ک�ت �ت د�ز

�ش  �ما�ی اوری کگ �ز ی و �ز �ت هدا�ش ی، �ب ی لوله کسش �ز م�ز ص�ز �ب ا�ز

�ز مور ه کال�ت ��ت ه م�ز ا�ز �ز ا�ب ک�ت

�ژی ی در ا�ز و�ی ه �ب �ای ص��ز �ب

ده �ز اوره مص�ف ک�ز م�ک�ز مسش
Schröderstraße 16, 21335 Lüneburg 

�ز 44957 / 04131 ل�ز    �ت
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

�ز ل�ز �ت

�ز ل�ز �ت

�ز ل�ز �ت

�ز ل�ز �ت

https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/
https://www.mieterbund-lueneburg.de/
https://www.avacon.de/de/lueneburg.html
http://www.hansestadt-lueneburg.de/
https://www.stromspar-check.de/
https://www.shk-lg.de/


ورگ �ب سی لو�ز ه� ها�ز ماعی �ش �ت اه ا�ب اداره ر�ز
ا  ی �ی سش رما�ی ه های کگ ارا�ن ، �ی ای مسک�ن ا�ی ه، مرن �ت اول�ی �ی ه ام�ن �چ
ی می  دکگ �ن سی رن هر ها�ن ر: هر کسی که در �ش کگ های د�ی رن �ی �چ

د.  وا��ت ک�ن ا در�ن �ج �ن رای کمک مالی ارن ا�ی د �ج وا�ن د می �ت ک�ن

 / Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg
04131 / 3094477

www.hansestadt-lueneburg.de

ماعی �ت م�ز ا�ب �ب Lüneburg-Lüchow �ز
ل  ماعی در مورد مسا�ؤ �ت اوره مددکاران ا�ج در مرکرن مسش
اوره  ه اطلاعات و مسش ه ارا�ؤ ی �ج ل�ن مالی و �لام�ت �ت م�ن

د. �ن ردارن می �چ
 

SoVD-Beratungszentrum Lüneburg
Bei der Ratsmühle 18, 21335 Lüneburg

04131 / 240211
info.lueneburg@sovd-nds.de

www.sovd-lueneburg.de

Lüneburger Tafel e.V.
 ، س�ت �ی ی �ن ول کا�ن ی، �چ ود کمک های دول�ت ا و�ج ر �ج اکگ

وا��ت  ا در�ن �ج �ن ل ا�ی ا�ن ا در �ت دن �ت عن ا�ن رای در�ی د �ج �ی وا�ن می �ت
د. ده�ی

Lüneburger Tafel e.V.
Im Tiefen Tal 64, 21339 Lüneburg

04131 / 402180
www.lueneburger-tafel.de

ان کگ اه را�ی کگ �و�ش AWO �ز
ا  �ج �ن وان در ا�ی ده را می �ت طن �ش ی ��ن و�ج ه �ن رن و �ج م�ی های �ت رن �ی �چ
وان  ه ع�ن د: �ج وری دار�ن ارن �ن �ی ها �ن �ن ه اآ ران �ج کگ ل داد که د�ی �و�ی �ت

ی های کودکان،  ارن اب �ج اب، ا��ج ل، ک�ت رن ل م�ن ال و�ا�ی م�ش
ان  دکگ �ن رو�ش رای �ن روش �ج د و �ن ر�ی رده، �وله)�ن ه، �چ مل��ن

دارد ود �ن و�ج

St. Stephanus-Passage 21, 21335 Lüneburg
04131 / 721426

www.awo-lueneburg.de

درال ی �ز ارت دارا�ی ورز
ه  س�ت ه رورن در مورد �ج ه اطلاعات �ج سش �ت ر�می هم�ی وب �ا�ی

دامات مالی در �را�ر  ر ا�ت ی و �ا�ی های امدادی دول�ت
ه می دهد. ور ارا�ؤ کسش

 
www.bundesfinanzministerium.de

��اری ط اصز �ا�ی �ای �ش دن �ب ماده �ش �ای اآ �ب
ی �ت مد�ز اطز درال ��ز اداره �ز

ه  سش �ج �وه واک�ن دی در مورد �ن م�ن �ش کات اررن ا �ن �ج �ن در ا�ی
د ماده ک�ن د اآ وا�ن رق را می �ت �ع �ج د �ت �ن ی ما�ن �ت ها�ی ع�ی مو�ت

www.bbk.bund.de  

اوره در ی و مسش ما�ی  راه�ز
 Lüneburg

ماعی �ت اه ا�ب ، اداره ر�ز �ت ه �ما�ی ارز �ب �ی در صورت �ز

�ز ل�ز �ت

ورگ �ب سی لو�ز ه� ها�ز ماعی �ش �ت اه ا�ب اداره ر�ز

�ز ل�ز �ت

ان کگ اه را�ی کگ �و�ش AWO �ز

�ز ل�ز �ت

�ز ل�ز �ت

اوره م�ک�ز مسش

ه� الار �ش  �ت

،� �ت م�ل صدور و د�ز

https://www.hansestadt-lueneburg.de/
https://www.sovd-lueneburg.de/
https://lueneburger-tafel.de/
https://www.awo-lueneburg.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/
https://www.bbk.bund.de/


Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Avacon Netz GmbH
Lindenstraße 45
21335 Lüneburg

#lüneburgstehtzusammen

 نیمات دروم رد زور هب تاعالطا
 ناوت یم ار گروبنئول رد یژرنا

:تفای اجنیا رد
www.lüneburg-steht-zusammen.de

کرتشم هژورپ
Hansestadt Lüneburg و Avacon

اده ا��ت س�ت ار هم ا�ی ورگ در ک�ن �ج اده ا��تلو�ن س�ت ار هم ا�ی ورگ در ک�ن �ج لو�ن

https://www.hansestadt-lueneburg.de/themenseiten/lueneburgstehtzusammen.html
https://www.hansestadt-lueneburg.de/themenseiten/lueneburgstehtzusammen.html
https://www.avacon.de/de/lueneburg.html



