
 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/22/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  مليون دوالر لمرافق التدفئة للمستهلكين  150الحاكمة هوشول تعلن عن مساعدة بقيمة 
  

تكملة لمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض واألسر غير المؤهلة للحصول على متأخرات المرافق من خالل برنامج 
  الطارئة في نيويوركالمساعدة اإليجارية 

  
التمويل من خالل برنامج مساعدة الطاقة المنزلية لمساعدة سكان نيويورك على تجنب انقطاع الخدمة بمجرد انتهاء وقف 

  المرافق 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن التمويل متاح اآلن لمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض التي تخلفت عن سداد فواتير  
(. تحت إدارة مكتب والية نيويورك للمساعدات المؤقتة ومساعدة COVID-19الخدمات العامة خالل جائحة مرض )

( والمتأخرين في سداد  HEAPاإلعاقة، تتوفر تكملة المتأخرات العادية لألسر المؤهلة لبرنامج مساعدة الطاقة المنزلية )
للحصول على مساعدة المرافق التي يقدمها برنامج المساعدة اإليجارية   فواتير مرافق التدفئة الخاصة بهم ولكنهم غير مؤهلين

  الطارئة في نيويورك.
  

"لقد أبرزت األزمة الصحية العالمية معاناة الكثير من سكان نيويورك، بما في ذلك عشرات اآلالف من األسر التي تخلفت  
"ستساعد هذه المساعدة الحاسمة هذه األسر على سداد فواتير قالت الحاكمة هوشول. بشكل كبير عن سداد فواتير المرافق،" 

  الخدمات التي تراكمت في ذروة الوباء وتساعدهم على تجنب االنقطاع المحتمل في األشهر المقبلة." 
  

من خالل تكملة المتأخرات العادية   HEAPمليون دوالر متاحة للمدفوعات لمرة واحدة لألسر المؤهلة لبرنامج  150هناك 
، سيغطي التمويل 2021، أو حتى نفاد التمويل. بضمان من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية لعام 2022ن اآلن حتى سبتمبر م

دوالر أمريكي وتأتي مع نهاية الوقف االختياري   10,000الفيدرالي جميع متأخرات مرافق التدفئة المتراكمة التي تصل إلى  
  لنهج فصل المرافق في أواخر ديسمبر.

  
، حيث كانت  2021عن سداد فواتير المرافق اعتباًرا من مارس  HEAPمن المستفيدين من برنامج  83,000أخر حوالي ت

مليون دوالر على مستوى الوالية.   113دوالًرا، أو ما يقرب من  1،370هذه األسر مدينة بمتوسط متأخرات يبلغ حوالي 
ونة في سداد متأخرات المرافق للمستأجرين المؤهلين، فإن مالكي المنازل  بينما يقدم برنامج المساعدة اإليجارية الطارئة المع

  وغير المدينين بمتأخرات اإليجار ليسوا مؤهلين للحصول على هذه المساعدة، بما في ذلك عمالء المرافق المملوكة للبلديات.
  

ض مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز مايك هاين:  كان نيويورك من ذوي الدخل المنخفض "كان العديد من سقال مفوَّ
يكافحون لتحمل العبء المالي لفواتير المرافق حتى قبل ظهور الجائحة العالمية. ستساعد هذه المعونة الحاسمة في تخفيف 

  بعض هذا العبء ومساعدة هذه األسر على تجنب اإلمكانات القاتمة لفصل المرافق." 
  

للحصول على مخصص منتظم من برنامج المساعدة اإليجارية   متطلبات األهليةيجب على مقدمي الطلبات تلبية جميع 
المؤقتة التي تختلف حسب الدخل وحجم األسرة، أو تكون في مجموعات نشطة أو تواجه انقطاع الخدمة أو إنهاء الخدمة.  

  يجب أن يكون مقدمو الطلبات أيًضا مشتركين مسجلين في المرافق أو من الذين يدفعون الفاتورة مباشرة.
  
قبل طلبات المساعدة في اإلدارات المحلية للخدمات االجتماعية شخصيًا أو عبر الهاتف، وي قدم التمويل على أساس أسبقية ت  

تقديم  مدينة نيويورك أيًضا يمكن للمقيمين خارج . هناالحضور. يمكن العثور على قائمة بالمكاتب المحلية حسب المقاطعة 

https://otda.ny.gov/programs/heap/
https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
https://www.mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin


للحصول على مخصصات المساعدة في التدفئة بانتظام. يمكن لسكان مدينة نيويورك تنزيل الطلب  طلب عبر اإلنترنت
  .هناوالحصول على معلومات عن البرنامج من 

  
###  
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