
 FUTURE NOW: CLEVER HOMES

المنازل الذك"ة
< بناء مستقBل ص?< إلنفسنا ول7وكبنا.

HI ل للمساعدة H HPالم >
HI هS امUمكننا القW مّما YPهناك ال7ث

التصم"م المستدام
االعتناء 6أما3ننا

 وصحة وbأسعار معقولة.
d
المعmشة المستدامة تخلق منازل أfPg أمانا

العمل
م المستقBل اآلن للتعّرف عq الحلول اإلWجابUة لآلثار 

w
ب متاSعة رحلة تعل

ّ
zوالط H Y|مكن للمدّرسW
ّ المناخ. YPالناشئة عن تغ
مA@ــــح حسب التصم"م

 نحو الشمس،  مع هUا�ل الظل 
d
< الصUف إذا �ان موّجها

HI dارداbالشتاء و >
HI 

d
ل دافئا H HPمكن جعل المW

"درجة حرارة مستقّرة مع  > ل السل�� H HPم "المUع�< تصمWُ.ق الهواء
ّ
المصّممة �ش�ل جUّد والعازل وتدف

القلUل من الحاجة إ� تكيUف الهواء.
إعطاء النفاCات ح"اة جدCدة

اعات الرائعة ت¡يح لنا تح��ل النفاWات المزعجة إ� أشUاء جUّدة. إن Sالط المطبخ من  £Pإن االخ
< نموذج المنازل الذكUة للمستقBل اآلن مصن�ع من قصاصات 

HI *Green Ceramic H³ك األخUام YPالس
القماش والزجاج المكسور¶

العمل
.UNSW SMaRT مركز >

HI ̧�د تعّرف عGreen Ceramics,*Green Steel* q الجدWَدْين والم
لة

J
طرق ُمظل

< الحرارة. ُتع�< 
HI ت والستائر  ُتجّنب أسوأ ما

ّ
zف بواسطة الُطُنف والمظUالص >

HI لة
w
إن إSقاء النوافذ مظل

< الشتاء عندما تتعّرى ال7رمة من أوراقها.
HI ب الدفءÂّ¡سمح بÃفة مع كرمة مورقة الظل وUسق

ابتSارات الطاقة الشمس"ة
د الطاقة وÄسّخن الماء.

w
يندمج قرمUد السطح الشمS >Åالسطح و�ول

الUة (ACT) تعمالن اآلن عq طاقة متجّددة بÇسBة  £Pا ومقاطعة العاصمة األسسUهل تعلم أن تاسمان
ع أن تصل والWة نيو سوث واWلز Sحلول 

ّ
 100%. ُيتوق

d
الUا قB�Ðا £Pة جنوب أسW100%؟ سوف ُتصبح وال

2030 إ� 84% من الطاقة المتجّددة.

@ة UVقة للح"اة الCش]اك صد
. لتجنب إWذائها أو قتلها، استعمل شBاك 

d
إن الطيور والخفافmش وحيوانات البوسوم تحّب الفاgهة أWضا

بUضاء دقUقة جداS - dحUث ال Wمكنك إدخال اصBعك الصغYP من خاللها.
الطاقة المتجّددة - انطلقت

 >
HI عةÂ� فة أخرى تنموUة  ومصادر نظUة والطاقة ال7هرومائUاح والطاقة الشمس�Ðإن الطاقة من ال

̧�د من الوظائف وال7هbÐاء األرخص وتدعم الناس وال7وكب و  ر مصادر الطاقة المتجّددة الم
ّ
الUا. توف £Pأس

االزدهار.
العمل



وع مجتمà< للطاقة الشمسUة أو ال�Ðاح، اSحث عن ِمنح لمساعدتك أنت أو مالك العقار  áÂانضم إ� م
عq تركUب األلواح الشمسUة، أو  اطلب من مزّود ال7هbÐاء الخاص Sك تزو�دك Sالطاقة المتجّددة.

مقاومة الجفاف
< فواتYP المUاە.

HI ر
ّ
̧�د من المUاە للناس والحدائق. �ما أنه يوف < الم Hع�W اە األمطارUإن تجميع م

ل"ة e eVأ6طال الطاقة الم
إن مكUّفات الهواء Sمضّخة حرارة كهbÐائUة وسّخانات المUاە Sمضخة حرارة S >äدائل ممتازة لوحدات 
  

d
< ä< أfPg فعالUة وتعمل �Sلفة أرخص من 3 إ� 10 مّرات، تمنحنا أWضا الغاز. إن مضّخات الحرارة ال�£

< الداخل والخارج.
HI نقاًء fPgهواء أ

قh القطط
Uة �ل عام، مّما Wدفع العدWد من الæائنات 

w
الUا حوا�< 1.8 ملUار من الحيوانات المحل £Pأس >

HI تأ�ل القطط
. > �èتنوعنا البيولو >éحW أمانS الداخل >

HI القطط qإ� حافة االنقراض. إن الحفاظ ع
ِبنات بناء مستدامة

k
ل

ُتعت�Pَ األلواح اله�UلUة المعزولة (SIPS) ذات العزل الُمدمج جUّدة للبناء �Âعة وسهولة. إن موادها قاSلة 
مة للح�Ðق. îإلعادة التدو�ر ومقاو

العزل: فوز سهل
 qساعد عزل السقف والجدران والنوافذ عï الشتاء؟ >

HI  ف وثالجةUالص >
HI ل حار H HPهل سئمت من م

 دون استخدام ال7هbÐاء.
d
إSقائك مرتاحا

العمل
 >qاستخدام غشاء مطS ذلك بنفسكS امUمكنك ح�£ القW . dممتازا ñًر النوافذ ذات الزجاج المزدوج عز

ّ
توف

H رخUص وقاSل لإلزالة¶ Y|من الجانب
مواد جّ"دة

ران  H YPالخS عاثات. إن البناءBنة ومنخفضة االنóلة ومتUاٍن جمBشاء مõدة إلUّإن المواد المستدامة ج
لUة للموارد الثمينة. H HPطال الطاقة المSمن أبرز أ �Pوالخشب والمواد الُمعاد تدو�رها ُتعَت

العمل
كUب األلواح - مثل "خطة الطاقة المتجّددة  بنطاق ضّيق" عq الصعUد  £Pحث عن دعم الحكومة لSا

. > Hالوط�
الطاقة من الشمس

< تقنUات الطاقة الشمسUة. الطاقة الشمسUة ä< اآلن أرخص 
HI اليون هم رّواد العالم £Pالمهندسون األس

قة. áÂمكن االعتماد عليها ح�£ عندما ال تكون الشمس مW طار�ة طاقةBاء. ُتع�< الbÐقة إلنتاج ال7ه�Ðط

منازل قادرة عt الصمود
)؟ wxمب|"ة للتناقضات ( للمناخ القا

̧�د من الناس بتحدWث منازلهم للتكUّف مع الفUضانات  نحن نعلم أن المناخ يزداد قساوة. Wقوم الم
والعواصف والحرارة والحرائق.

العمل
 جUداW dحé< من 

d
لك م�انا H HPتوجيهات حول جعل م qللحصول ع H Y|ات التأم� áøو AdaptNSW راجع

الطقس القاû< والحرائق.
إعادة التدو@ر المدهشة



ُي¡يح لك صندوق إعادة التدو�ر الخاص Sك إعطاء النفاWات حUاة جدWدة. هذا Wُحّقق أقü استفادة من 
. �ما أن إSقاء المواد القاSلة إلعادة التدو�ر خارج مكب النفاWات 

d
< اسُتعملت ساSقا الموارد والطاقة ال�£

. dضاWساعد أï >ýU¡السBف الUاء  وتجّنب التغل áÂل من التلّوث. إن ال
w
Wقل

العمل عt أشعة الشمس
H طاقة مجانUة من الشمس -  Y|ة مستخدمUون £P7اراتهم ودّراجاتهم اإللUد من الناس اآلن سWشحن العدï

Sفضل أنظمة الطاقة الشمسUة عq األسطح والخاصة Sالمجتمعات المحلUة.
العمل

< العدWد من المناطق Wمكن أخذ المواد الBالس¡UكUة اللينة إ� الس�bرماركت إلعادة تدو�رها. Wمكنك 
HI

ونUات. £P7محطات إعادة تدو�ر لإلل qالعثور ع 
d
أWضا

ء w
~x ة �ل�Aكه

< العمل وعq الط�Ðق. Wُعّد 
HIل و H HPالم >

HI فةUة النظUائbÐعة إ� الطاقة ال7هÂ� حاجة إ� التحّولS نحن
االنتقال من الفحم والنفط والغاز إ� مصادر الطاقة المتجّددة أمراS dالغ األهمUة إلعادة مناخنا إ� توازن 

< الوظائف وصادرات الطاقة.
£I dصحتنا وُتحدث نموا >éفة والمتجّددة تحUاء النظbÐآمن. إن ال7ه

واحة الحدCقة الخلف"ة
@ة ّ UVقة الن]اتات الCحد

وات المحلUة لذWذة. إن ترك هذە النBاتات المهمة تنمو Wعّزز صحتنا  H³ه واألعشاب والخgإن الفوا
Uة.

w
ات والحيوانات المحل áÂو�دعم األرض والح

العمل
̧�د.                                      �ة وآس اللUمون والنعناع المحq< والم ّ �Pوالطماطم ال >qاألص H Y|جّرب الت

indigigrow.com.au                                              :̧�د لمعرفة الم
فرقة دجاج

ب.
ّ

مع "جّرار الدجاج" أي قّن دجاج متنقل، Wمكنك الحصول عq بUض طازج وعشب مخّصب ومشذ

w
��األ�ل الن]ا

̧�د من  Wمكنك الحفاظ عq صحتك وصحة كوكBك من خالل تناول �مUات أقل من اللحوم والم
 واسع النطاق.

d
اd بóئUا YPة تأث YPسّ'ب مزارع إنتاج اللحوم ال7بÃ .ة �ّل أسب�عUاتBات النBالوج

العمل
 H Y|دعم ذلك المزارعW .ة من المزارع áøاBة طازجة مWأغذ (BoxDivvy مثل ) ةUة الغذائUتجلب التعاون

وتكون �لفته أقّل من الس�bرماركت.

w
J

tمناحل للنحل المح
Uة ومصدر مUاە.

w
الUا وعددها 1700 بزهور محل £Pأس >

HI ةU
w
Wمكنك جذب ورعاWة أي من أنواع النحل المحل

صناديق السماد ومزارع الدCدان
< مكب النفاWات إ� خلق �مUة هائلة من غازات االنحBاس الحراري. Sدñً من ذلك، 

HI يؤدي ر.< الطعام
. dاUصح 

d
bة السلUمة ُتÇتج طعاما £Pة. الb £Pات إ� الW

ّ
WعUد ÃسمUد الطعام الbÐ7ون والمغذ

العمل
تقّدم العدWد من المجالس المحلUة ورش عمل لمزارع السماد والدWدان Sاإلضافة إ� مجموعة من 

< الBداWة.
HI ضة ل¡ساعدك األدوات الُمخفَّ

العمل



î واحدة من مشتلك 
£Pقطعة من الخشب. أو اش >

HI ق حفر ثقوب�Ðمكنك بناء "فندق نحل" عن طW
. >

w
qالمح

w الُمجّسم:
e� 

�
Cُعرض أCضا

ل بتقنUات الطاقة الشمسUة السلبUة H HPم
< موسمها

HI هgخضار وفوا
مة للح�Ðق îألواح جدران مقاو

ة تواجه الشمال YPنوافذ كب
نوافذ ذات فتحات ته��ة وستائر مع فتحات ته��ة أفقUة

منع  ÂّÃب الهواء
< السقف للضوء الطبàU< ( َمنَور)

HI فتحة
< للظّل

HIحوا
أرضUة خشU1ة مصنوعة من مادة "ModWood" المقاومة للح�Ðق

رّشاشات الح�Ðق
خزائن مرفوعة عن األرض

d
ائح عرض موضوعة عالUا áø

أرضUة مرنة لمواجهة الفUاضانات
األضواء الثنائUة (اللUد)

< الحرارة
HI م

w
Sالطة صلBة للتح�

موقد الحث الحراري
Sطار�ة تعمل Sالطاقة الشمسUة

إسمنت صديق للبóئة
رصف قاSل ل¡Âّب المUاە

"جّرار" دجاج
ات محلUّة YPأشجار وشج

حدWقة ُتÇتج الغذاء
مزرعة دWدان

مUاە مستعملة منقولة Sاألنابmب إ� الحدWقة.
ة تواجه الجنوب YPنوافذ صغ

العزل
الæاتيو" مساحة للعب القطط"

سقوف مقاومة للح�Ðق
�د �Pمضّخة حرارة للتدفئة2 الت
(SIPs) ة معزولةUل�Uألواح ه



سّخان مUاە Sمضّخة حرارة
رأس الدش منخفض التدفق

ران والخشب الُمعاد تدو�رە H YPخزانة من الخ
واقUات األوراق عq المزار�ب

< مح�مة الغلق ضّد الجمر
HIحوا

سطح فاتح اللون
قرمUد سطح ُمعاد تدو�رە

>Åد سطح شمUقرم
تغطUة أرضUة لæائنات مختلطة


