
 
 الحاكمة كاثي هوكول    30/2021/ 9 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر إلعانة التدفئة المنزلية لمساعدة سكان نيويورك خالل أشهر   373الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل بقيمة 
  الطقس البارد 

   
  أكتوبر 1  في المنزلية الطاقة في اإلعانة لبرنامج  الطلبات تقديم باب فتح

  
  21-2020مليون من أصحاب المنازل والمستأجرين إعانة تدفئة في  1.6تلقى أكثر من 

   
مليون دوالر من إعانات التدفئة المنزلية أصبحت متاحة لسكان  373أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن أكثر من  

نيويورك ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحفاظ على تدفئة منازلهم خالل موسم الشتاء  
يم الطلبات لبرنامج إعانة الطاقة المنزلية، المعروف اختصاًرا باسم  أكتوبر يتم فتح باب تقد  1المقبل. في يوم الجمعة 

HEAP مكتب المعونات المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة في نيويورك ويوفر التمويل الفيدرالي لمساعدة   يشرف عليه، الذي
  أصحاب المنازل والمستأجرين في تكاليف التدفئة أثناء أشهر الطقس البارد.

   
قالت  تكلفة كبيرة يمكن أن ترهق ميزانية أسرهم،" الطقس البارد هي ن نيويورك، تكلفة التدفئة خالل موسم "للعديد من سكا

"يُعد برنامج إعانة الطاقة المنزلية بمثابة إغاثة مرحب بها لهؤالء األفراد والعائالت مع اقتراب فصل   الحاكمة هوكول.
  الشتاء، مما يضمن قدرتهم على تدفئة منازلهم خالل أشهر البرد القادمة."

   
ذلك حسب دخلهم وحجم  دوالًرا كمساعدة في التدفئة، و 751قد يتلقى أصحاب المنازل والمستأجرون المؤهلون ما يصل إلى 

دوالًرا أو دخل إجمالي   5،249األسرة وكيفية تدفئة منازلهم. قد تكون األسرة المكونة من أربعة أفراد بدخل إجمالي شهري 
  وهي زيادة طفيفة عن عتبة العام السابق. -دوالر مؤهلة للحصول على المخصصات  62،983سنوي 

   
مات االجتماعية المحلية إما شخصيًا أو عبر الهاتف، ويُقدم التمويل على أساس تُقبل طلبات المساعدة في اإلدارات الخد 

يمكن للمقيمين خارج مدينة نيويورك أيًضا . هنا أسبقية الحضور. يمكن العثور على قائمة بالمكاتب المحلية حسب المقاطعة 
للحصول على مخصصات المساعدة في التدفئة بانتظام. يمكن لسكان مدينة نيويورك تنزيل الطلب  اإلنترنت  عبر طلب تقديم

  . هناوالحصول على معلومات عن البرنامج من 
   

الذي يمنع شركات المنافع العامة من فصل المنافع عن األسر   النشاط وقففي الربيع الماضي، مدد المجلس التشريعي للوالية 
يجب على شركات المنافع العامة بدالً من ذلك أن تعرض  (. COVID-19التي عجزت عن سداد فواتيرها بسبب جائحة )

  على هؤالء األفراد اتفاقية دفع مؤجل على أي رصيد متأخر السداد.
   

  شركات  أن يعني هذا يونيو. في نيويورك في  الطوارئ حالة إعالن انتهاء  بعد  يوًما 180  لمدة النشاط وقف القانون مدد 
 الموسم هذا إعانة يضع مما  ديسمبر، أواخر من بدًءا السداد  لعدم المساكن عن االتصال قطع عمليات تستأنف  قد  العامة المنافع

  العام. هذا المناسب الوقت في HEAP برنامج  من
  

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي المتاح لمساعدة األسر ذات الدخل  150قبل هذا الموعد النهائي، قدمت الحاكمة هوكول 
المنخفض على سداد متأخرات منافع التدفئة إذا لم تكن مؤهلة للحصول على تلك اإلعانة من برنامج المساعدة اإليجارية  

دوالر لكل  10,000ئة في نيويورك. ستغطي المدفوعات لمرة واحدة جميع متأخرات منافع التدفئة المتراكمة حتى الطار
  أسرة، مع قبول تقديم طلبات اإلعانة في إدارات الخدمات االجتماعية الحلية إما شخصيًا أو عبر الهاتف.

https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
https://access.nyc.gov/programs/home-energy-assistance-program-heap/
https://www3.dps.ny.gov/W/AskPSC.nsf/All/D3BB77AFE92D6FFF852585EE0051A13E?OpenDocument


   
قالت   "تشكل شهور الطقس البارد الوشيكة عبئًا ماليًا كبيًرا لكثير من سكان نيويورك بسبب التكلفة العالية لتدفئة المنزل،"

"يمكن لبرنامج إعانة الطاقة  (. OTDAباربرا جين نائبة الرئيس التنفيذي لمكتب المعونات المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة )
  عن أصحاب المنازل والمستأجرين، مما يسمح لهم بالسداد مع اشتداد البرد." المنزلية أن يخفف بعض هذا العبء

  
-2020مساعدات ضرورية لسكان نيويورك في كل جزء من الوالية. شاهد قائمة HEAPفي العام الماضي، قدم برنامج  

  .المقاطعة حسب 21-2020 للعام HEAP  برنامج من المستفيدة األسر 12
  

هذا الموسم ويستمرون في التخلف عن سداد فواتير   HEAPقد يتأهل سكان نيويورك الذين يتلقون مساعدة من برنامج 
لمرة واحدة. سيتم قبول  HEAPالمنافع العامة أو ينفذ وقود التدفئة لديهم للحصول على مخصصات طارئة من برنامج 

  يناير.  3طلبات اإلعانات الطارئة اعتباًرا من 
   

للتأهل لهذه البرامج الممولة  على أي شخص يحتاج إلى مساعدة طارئة االتصال بإدارة الخدمات االجتماعية المحلية. يجب
   .األسرة حجم  حسب تختلف والتي الدخل، توجيهاتو HEAPفدراليًا، يجب على المتقدمين استيفاء معايير األهلية لبرنامج 

   
المساعدة متاحة اآلن أيًضا لمساعدة أصحاب المنازل المؤهلين إذا كانت اجهزة التدفئة األولية الخاصة بهم غير آمنة أو ال  

ية. إلصالح   HEAPتستند مبالغ المنافع من خالل برنامج  تعمل وإذا كان الواجب إصالح أو استبدال الموقد أو الغالا
دوالر  3,000حتى  -فعلية المترتبة على إصالح أو استبدال معدات التدفئة األساسية واستبدال معدات التدفئة إلى التكلفة ال

  دوالر لالستبدال. 6,500لإلصالح و 
   

لتنظيف معدات التدفئة   HEAPيمكن ألصحاب المنازل المؤهلين اآلن التقدم بطلب للحصول على مخصص من برنامج 
منزلهم بأقصى كفاءة. يجب على المتقدمين للحصول على هذه وضبطها للحفاظ على عمل مصدر التدفئة األساسي ل

  المخصصات االتصال بدائرة الخدمات االجتماعية المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.
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