אויף תיכף ארויסצוגעבן11/18/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנאר האקול עפנט קאמפיין איבער די גאנצע סטעיט אינפארמירנדיג מענטשן איבער הייצונג
און יּוטיליטי הילף פאר ניו יארקער אין שווערע צייטן
קאמפיין ערמוטיגט בארעכטיגטע ניו יארקער צו אּפלייען פאר פארשידענע סטעיט פראגראמען צו
העלפן צאלן פאר הייצונג און יּוטיליטי אויסגאבן אזוי ווי די ווינטער חודשים דערנענטערן זיך
עצות און טיּפס פאר באניצער ווערן צוגעשטעלט צו העלפן טענאנטס און היים אייגנטימער זיך צו
היטן פון שטייגנדע יּוטיליטי קאסטן
גאווערנאר קעטי האקול האט היינט געעפנט א נייע דיגיטאלע מידיע קאמפיין געווידמעט צו אינפארמירן
מענטשן איבער די פארשידענע סטעיט פראגראמען וועלכע זענען דא צו באקומען פאר ניו יארקער
וועלכע מוטשענען זיך — צו באצאלן הייצונג און יּוטיליטי אויסגאבן כדי צו פארמיידן פאטענציאלע
אפהאקונגען פון סערוויסעס דורכאויס די בעפארשטייענדע קאלטע וועטער חודשים .מיט יּוטיליטי פרייזן
ערווארטעט צו זיין גאר הויך דעם סעזאן ,וועט די פראגראם אויך גיבן עצות און טיּפס פאר מענטשן צו
העלפן זיך אן עצה געבן מיט די היים הייצונג קאסטן וועלכע זענען העכער פון דורכשניטליך.
"שטייגנדע הייצונג און יוטיליטי קאסטן אין די ווינטער חודשים קענען זיין גענוג צו זיין די לעצטע שטרוי
פאר פילע ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך שוין סיי ווי צו לעבן אן חובות" ,האט גאווערנאר האקול
געזאגט" .די נייע קאמפיין וועט באקאנט מאכן די מערערע פראגראמען און רעסאָ רסן וועלכע זענען דא
צו באקומען פאר די וועלכע זענען אין נויט — פון דירעקטע פינאנציעלע הילף ביז אומזיסטע קורסעס צו
צופאסן די היים צו די וועטער וואס ווערט צוגעשטעלט פאר היים אייגנטימער און טענאנטס מיט
נידעריגע איינקונפט .פארבינדן מענטשן מיט די פראגראמען איז קריטיש וויכטיג צו זיכער מאכן אז
מענטשן קענען אנהייצן זייערע היימער אין די בעפארשטייענדע פארפרוירענע חודשים".
הייצונג און יוטיליטי הילף
בארעכטיגטע היים אייגנטימער און טענאנטס קענען אּפלייען פאר די היים ענערגיע הילף פראגראם
( )Home Energy Assistance Program, HEAPדורך וועלכע זיי קענען באקומען אזויפיל ווי $751
אין הייצונג הילף ,געוואנדן אויף זייער איינקונפט ,צאל פון הויזגעזונד מיטגלידער און וויאזוי זיי הייצן אן
זייער היים .א פאמיליע פון פיר נפשות קען האבן א מאקסימום פון סך הכל (גראָ וס) חודש'ליכע
איינקונפט פון  ,$5,249אדער א יערליכע סך הכל איינקונפט פון  ,$62,983און נאכאלץ זייין בארעכטיגט
פאר בענעפיטן – א באשיידענע העכערונג פון די מאקסימום פון פאריגע יאר.
אפליקאציעס פאר הילף פון  ,HEAPדי פראגראם וואס ווערט אויסגעטיילט דורך די סטעיט אפיס פון
צייטווייליגע און דיסעביליטי ( ,)Office of Temporary and Disability Assistance, OTDAווערן
אנגענומען ביי לאקאלע דעפארטמענטס פון סאָ ושעל סערוויסעס פערזענליך אדער דורך די טעלעפאן,
און די געלטער ווערן צוגעטיילט לויט ווער עס קומט ערשט .איינוואוינער אינדרויסן פון ניו יארק סיטי
קענען אויך אּפלייען אנליין פאר רעגלמעסיגע הייצונג הילף בענעפיטן.

ניו יארק סטעיט גיבט אויך  150מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער צו העלפן הויזגעזינדער מיט
נידעריגע איינקונפט צו באצאלן פאר הייצונג יּוטיליטי חובות .די רעגלמעסיגע חובות צוגאב ( Regular
 )Arrears Supplementאיז דא צו באקומען פאר פאמיליעס וועלכע זענען בארעכטיגט פאר  HEAPאון
זענען הונטערשטעליג מיט זייערע הייצונג יּוטיליטי בילס ,אבער אזעלכע וואס זענען נישט בארעכטיגט
פאר די יּוטיליטי הילף וואס ווערט צוגעשטעלט דורך ניו יארק'ס עמערדזשענסי רענט הילף פראגראם
( .)Emergency Rental Assistance Program, ERAPדי איינמאליגע באצאלונגען דורך די
רעגלמעסיגע חובות צוגאב קענען דעקן אלע אנגעזאמלטע הייצונג יּוטיליטי חובות פאר ביז $10,000
פער הויזגעזונד – פאר וועלכע אפליקאציעס וועלן אנגענומען ווערן ביי לאקאלע דעפארטמענטס פון
סאָ ושעל סערוויסעס פערזענליך אדער דורך די טעלעפאן.
ביז יעצט האבן שוין בערך  523,000הויזגעזינדער באקומען  158.6מיליאן דאלאר אין רעגלמעסיגע
 HEAPבענעפיטן דורכאויס די הייצונג סעזען צווישן  2021און  .2022אזוי אויך איז שוין מער פון 79
מיליאן דאלאר באצאלט געווארן פאר  50,000הויזגעזינדער פאר די רעגלמעסיגע חובות צוגאב וועלכע
האט זיך געעפנט פאר אפליקאציעס סוף סעפטעמבער.
די  OTDAנעמט אויך אן אפליקאציעס פאר איר הייצונג עקוויּפמענט פאררעכטונג אדער ערזעצונג
בענעפיט .בארעכטיגטע היים אייגנטימער קענען יעצט אויך אּפלייען פאר ביז אזויפיל ווי  $3,000פאר
פאררעכטונג – אדער  $6,500פאר ערזעצונג – פון א פוירנעס ,בוילער אדער אנדערע דירעקטע הייצונג
עקוויּפמענט וואס איז נויטיג אז די הויזגעזונד'ס הויפט הייצונג קוואל זאל בלייבן ארבעטן .אין צוגאב
קענען בארעכטיגטע הויזגעזינדער באקומען ענערגיע שפארזאמקייט סערוויסעס וועלכע רעכענען אריין
די רייניגונג פון די הויפט הייצונג עקוויּפמענט עס צו ערלויבן צו ארבעטן זיכערערהייט און
שפארזאמערהייט.
אנגעהויבן פון יאנואר  ,3וועט  HEAPאויך צושטעלן אן איינמאליגן עמערדזשענסי בענעפיט פאר
בארעכטיגטע הויזגעזינדער וועלכע טרעפן זיך אין א הייצונג עמערדזשענסי.
סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער ,בארבארע,
סי .גווין ,האט געזאגט" ,פאר צופיל ניו יארקער שטעלן די קאסטן פון היים הייצונג א באדייטנדע עול
אויף זייער הויזגעזונד'ס בודזשעט ,אפילו פארן ארייננעמען אין חשבון די ערווארטעטע העכערונג אין די
קאסטן דעם ווינטער .די פראגראמען זענען געווידמעט צו פארגרינגערן טייל פון די עול און העלפן
הויזגעזינדער מיט נידעריגע איינקונפט איבער אונזער סטעיט צו לעבן אן חובות דורכאויס די קאלטע
ווינטער חודשים".
עלעקטריציטעט און נאטורליכע גאז בילס זענען ערווארטעט צו זיין העכער פאר די  2021-2022ווינטער
סעזאן ווי לעצטע יאר ,מיט נאטורליכע גאז פארגעזאגט צו שטייגן מיט א דורכשניט פון בערך 21
פראצענט איבער די סטעיט ,לויט די ניו יארק פובליק סערוויס קאמיסיע ( New York Public Service
 .)Commissionזעהענדיג די פאראויסגעזעהענע העכערונגען ,גיבט די ניו יארק סטעיט איינהייט פון
באניצער באשיצונג ( )New York State Division of Consumer Protectionטיּפס פאר באניצער
וויאזוי צו האנדלען מיט די היים הייצונג פרייזן וועלכע זענען ערווארטעט צו זיין העכער פון די דורכשניט
דעם ווינטער סעזאן:
•

נעמט אונטער שריט צו זיין מער שפארזאם מיט ענערגיע .באניצער קענען אונטערנעמען
קליינע שריט אינדערהיים ,ווי צום ביישפיל נידערן די טערמאָ וסטעט מיט עטליכע גראד ,נוצן א
פורהאנג וואס האלט די היץ אינעווייניג און פארמאכן און פארשטאפן לעכער אין פענסטערס און
אין טירן — אלע פון וועלכע זענען פארבעסערונגען וואס מען קען מאכן אומזיסט אדער פאר א
נידעריגע פרייז NYSERDA .גיבט ענעריגע שפארזאמקייט טיּפס פאר איינוואוינער און היים

•

•

•

•

•

•

אייגנטימער וועלכע קענען נידערן ענערגיע באנוץ .מענטשן וואס זענען בארעכטיגט לויט זייער
איינקונפט קענען אויך מעגליך זיין בארעכטיגט פאר ענערגיע פארבעסערונגען פאר א
נידעריגערע פרייז אדער אינגאנצן אומזיסט דורך ( Empower New Yorkפארשטערקערט ניו
יארק) און דורך ארויסגעהאלפענע היים פארבעסערונג מיט ENERGY STAR (Assisted
 )®Home Performance with ENERGY STARפראגראמען .היים אייגנטימער זאלן אויך
אנפרעגן ביי זייערע לאקאלע גאז און עלעקטריציטעט יּוטיליטי פירמעס צו באקומען דיסקאַ ונטס
אויף פראדוקטן און סערוויסעס וואס קענען זיי העלפן נידערן זייערע ענערגיע קאסטן.
באקומט אן אומזיסטע ענערגיע איבערבליק .ניו יארקע היים אייגנטימער זענען בארעכטיגט
פאר אן אומזיסטן היים ענערגיע אפשאצונג דורך 'NYSERDAס פריוואטע היימער ענערגיע
איבערבליק פראגראם ( .)Residential Energy Audit Programבארעכטיגטע
קאנטראקטארס קענען העלפן היים אייגנטימער באשליסן אויף – און אינסטאלירן – לוינענדע
ענערגיע פארבעסערונגען ,און דאן זיי צו העלפן זיך צו פארבינדן מיט 'NYSERDAס נידעריגע
אינטערעסט (ריבית) פינאנצירונג פראגראמען.
באקומט א ריינע ענערגיע היץ ּפאמּפ .מיט שטייגנדע גאז קאסטן ,קענען היים אייגנטימער
נעמען אין באטראכט צו אריבערגיין פון קויל ברענשטאף הייצונג עקוויּפמענט צו א ריינע
ענערגיע היץ ּפאמּפ סיסטעם .די  NYSריינע היץ ( )NYS Clean Heatפראגראם אפפערט
צוריקצאלונגען פאר היים אייגנטימער צו אינסטאלירן היץ ּפאמּפס וואס נעמען היץ פון די ערד
(דזשיאָ וטערמעל) און קאלטע-קלימאט לופט קוואל היץ ּפאמּפס.
שליסט זיך אן אין א ריינע הייצונג און קילונג קאמפיין NYSERDA .שטיצט קאמיוניטיס
איבער די סטעיט מיטן איינפירן קאמיוניטי-באזירטע קאמיוניקאציע און אויפקלערונג קאמפיינען
פאר ריינע הייצונג און קילונג .די קאמפיינען זענען געווידמעט צו העלפן באניצער פארשטיין
הייצונג ּפאמּפס און היים פארבעסערונג טעכנאלאגיעס און די בענעפיטן דערפון .קאמיוניטי
מיטגלידער קענען פארהאנדלען אויף די פרייז צוזאמען ,אויסוועהלן א פירמע צו אינסטאלירן
לויט ווער עס באט אן די ביליגסטע פרייזן און רעדוצירן קאסטן דורכן זיך איינשרייבן אין א
לאקאלע קאמפיין.
זייט באקאנט מיט אייערע רעכטן און שיצונגען .די ניו יארק סטעיט היים ענערגיע יושר'דיגע
האנדלונג געזעץ (  )New York State Home Energy Fair Practices Actאנטהאלט
ברייטע שיצונגען פאר פריוואטע באניצער איבער זייערע יּוטיליטי סערוויסעס .די רעכטן רעכענען
אריין די אפציע צו באצאלן בילס צוביסלעך ,א מאקסימום אויף שטייערן וואס קענען איינגעמאנט
ווערן פארן צאלן שפעט ,איינמעלדן גענוג פאראויס בעפארן אפהאקן סערוויסעס און שיצונגען
פאר די וועלכע האבן באשטימטע (פיקסד) איינקונפט אדער מיט מעדיצינישע פראבלעמען.
לערנט איבער די רעכטן פון די דעפארטמענט פון פובליק סערוויס ביי .AskPSC
נעמט אין באטראכט ביל באצאלונג אפציעס .פריוואטע באניצער קענען אנפרעגן ביי זייער
יּוטיליטי ּפראוויידער איבער בילינג אפציעס וועלכע ערלויבן פאר אפגעשטופטע באצאלונגען
אדער פאר 'בודזשעט בילינג' צו אויסגלייכן יּוטיליטי בילס וועלכע זענען העכער אין איין סעזאן
און נידעריגער אין אנדערע .דאס קען העלפן אויסשטעלן באצאלונגען עס צו מאכן גרינגער צו
מצליח זיין צו באצאלן.
שרייבט זיך איין פאר קאמיוניטי סאָ ולער (זון ענערגיע) .קאמיוניטי סאָ ולער ערלויבט ניו
יארקער צו שפארן געלט אויף זייערע עלעקטריציטעט בילס יעדע חודש .באניצער קענען זיך
איינשרייבן אין א קאמיוניטי סאָ ולער פראיעקט און אנהויבן באקומען קרעדיטס אויף זייערע
רעגלמעסיגע עלעקטריציטעט בילס פאר ריינע ענערגיע פראדוצירט דורך א סאָ ולער פארם.
טענאנטס ,קאָ ו-אַ ּפ/קאַ נדאָ ו אייגנטימער און ביזנעסער קענען זיך איינשפארן געלט דורכן
צוקומען צו די ריינע ענערגיע פראדוצירט דורך די סאָ ולער פארמס .לערנט מער איבער וויאזוי
זיך איינצושרייבן פאר קאמיוניטי סאָ ולער אויף 'NYSERDAס וועבזייטל.

ניו יארק סטעיט סעקרעטערי אָ וו סטעיט ראָ וזענע ראָ סאַ דאָ ו האט געזאגט" ,די לאנג-אנהאלטנדע
קאנסעקווענצן פון די קאוויד 19-פאנדעמיע שניידן דורך פילע הויזגעזינדער ,און די העכערונג אין
עלעקטריציטעט און גאז בילס איז נאך איין זאך אויף וואס זיך צו זארגן .די קאמפיין וועט העלפן באקאנט
מאכן די פילע רעסאָ רסן וועלכע זענען דא צו באקומען דא אין ניו יארק צו העלפן דעקן יּוטיליטי קאסטן.
איך ערמוטיג אלע ניו יארקער צו אויסנוצן די פילע פראגראמען און אויספאלגן די פשוט'ע ענערגיע
שפארזאמקייט טיּפס וועלכע קענען העלפן האלטן יעדן איינעם ווארעם דורכאויס די קאלטע ווינטער
חודשים".
דעּפארטמענט אָ וו פובליק סערוויסעס  CEOראָ רי מ .קריסטיען האט געזאגט" ,די דעפארטמענט אוו
פובליק סערוויס ארבעט אקטיווערהייט מיט יוטיליטי פירמעס אין ניו יארק סטעיט צו זיכער מאכן אז
באניצער זענען באקאנט מיט די וועגן צו רעדוצירן זייערע ענערגיע בילס דעם ווינטער .אין צוגאב ,פאלגן
מיר נאך פון די נאענט יּוטיליטי פירמעס צו זיכער מאכן אז זיי אפפערן אלע מעגליכע באניצער שיצונגען
כדי סערוויס זאל אנגיין אן ווערן אפגעשטעלט דורכאויס די קאלטע ווינטער חודשים".
 NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאָ רין מ .העריס האט געזאגט" ,אלע ניו יארקער קענען
אונטערנעמען פשוט'ע שריט צו שפארן ענערגיע און נידערן זייערע יּוטילליטי בילס דורכאויס די גאנצע
יאר ,אריינרעכענענדיג צו אויסלעשן די לייט ווען עס ווערט נישט גענוצט ,נוצן אפציעס צו טריקענען
קליידער אדער געשיר אן היץ אדער זיך איינשרייבן אין א לאקאלע קאמיוניטי סאָ ולער פראיעקט .אין
צוגאב קענען לאנג-טערמיניגע ענערגיע שפארזאמקייט מיטלען אויך איבערגעקוקט ווערן ,צום ביישפיל
צו אינסטאלירן היים פארבעסערונגען וועלכע רעדוצירן ענערגיע ליקס און מאכן היימער מער באקוועם,
אינוועסטירן אין ענערגיע שפארזאמע באלייכטונג אדער מעבל און אננעמען ריינע ענערגיע הייצונג און
קילונג אפציעס ווי שפארזאמע היץ ּפאמּפס ,אלע וועלכע העלפן רעדוצירן ענערגיע קאסטן אפילו נאך
מער".
סענאטארשע ראקסען דזשּ .פערסאַ ד ,טשעיר פרוי פון די ניו יארק סטעיט סענאט סאָ ושעל
סערוויסעס קאמיטע (  ,)New York State Senate Social Services Committeeהאט
געזאגט" ,יעדע ניו יארקער דארף וויסן איבער  .HEAPעס איז נישט קיין סוד אז די צאל פון ניו יארקע
הויזגעזינדער וועלכע זענען אונטער אן עול פון ענערגיע קאסטן און זענען בארעכטיגט פאר הילף זענען
פיל מער פון די צאל אפליקאציעס פאר הייצונג אדער קילונג ,וועטער צופאסונג און פאררעכטונגען הילף
אונטער די  HEAPפראגראם".
אסעמבלי מיטגלידערין לינדע ב .ראזענטאל ,טשעיר פרוי פון די סטעיט אסעמבלי קאמיטע פון
סאָ ושעל סערוויסעס ( ,)state Assembly Committee on Social Servicesהאט געזאגט,
"אזוי ווי מיר גייען אריין אין די ווינטער חודשים ,איז עס גאר וויכטיג אז ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך
צו צאן זייערע הייצונג און יּוטיליטי בילס זאלן וויסן אז די סטעיט האט פראגראמען זיי צו העלפן ,ווי צום
ביישפיל  HEAPאון די עמערדזשענסי יּוטיליטי הילף פראגראם .טויזנטע ניו יארקער זענען אריינגעפאלן
אין פינאנציעלע כאאס אלץ רעזולטאט פון קאוויד ,19-און פילע פאמיליעס זענען נאכאלץ גאר
פארצווייפלט איבער זייער מעגליכקייט צו שטעלן ברויט אויף זייער טיש און דעקן די קאסטן פון רענט,
הייצונג און אנדערע יוטיליטיס .די וויכטיגע הילף איז א רעטונג'ס שטריק ,און עס דערפרייט מיך אז די
סטעיט מאכט די קאמפיין".
וועטער-צופאסונג קלאסן
די ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט ( )New York Power Authority, NYPAשטעלט צו דורך איר
ענווייראמענטאלעע גערעכטיגקייט קאמיוניטי ענערגיע אויפקלערונג פראגראם ( Environmental
 )Justice Community Energy Education programmingקלאסן פאר היים אייגנטימער און

טענאנטס מיט נידעריגע איינקונפט איבער וועטער-צופאסונג .די וועלכע באטייליגן זיך אין די קלאסן
לערנען איבער פשוט'ע וועגן וויאזוי צו נידערן זייערע הייצונג און קילונג קאסטן ,אריינרעכענענדיג ביליגע
טוישונגען וואס זיי קענען מאכן צו זייערע היימער צו זיך צו העלפן גרייטן פאר ווינטער און זומער
ענערגיע באדערפענישן .די לעבעדיגע קלאסן ווערן איבערגעגעבן דורך 'NYPAס עקספערטן ,בשותפות
מיט קאמיוניטי-באזירטע ארגאניזאציעס ,אריינרעכענענדיג פלעצער צו דאווענען און ארטיגע
ארגאניזאציעס.
נאך יעדע קלאס ,טייל  NYPAאויס אומזיסטע וועטער צופאסונג פעקלעך וועלכע אנטהאלטן געצייג צו
דורכפירן פילע פון די וועטער צופאסונג מאסנאמען וועלכע ווערן אויסגעשמועסט דורכאויס די קלאס .די
קלאסן און מאטעריאלן ווערן איבערגעזעצן אין פארשידענע שפראכן צו פארזיכערן אז די מעסעדזשעס
איבער וועטער צופאסונג ווערן געהערט דורך מיטגלידער פון די באפעלקערונג וועלכע רעדן מעגליך
אנדערע שפראכן'NYPA .ס ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט אויפקלערונג פראגראמען זענען
געווידמעט צו פארמערן די קענטעניס און באקאנטשאפט מיט ענערגיע פאר קאמיוניטיס וועלכע זענען
היסטאריש פארקוקט געווארן .בארעכטיגטע קערפערשאפטן רעכענען אריין ארגאניזאציעס וועלכע דינען
איינוואוינער וועלכע וואוינען נאענט צו  NYPAאיינריכטונגען.
ניו יארק ּפאווער אויטאריטעט צייטווייליגע פרעזידענט און  ,CEOדזשאָ סטין אי .דריסקאל ,האט
געזאגט'NYPA" ,ס ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט פראגראם – אין איינקלאנג מיט אונזער
פארפליכטונג צו צושטעלן רעסאָ רסן פאר שוואכערע קאמיוניטיס – שטעלט צו אומזיסטע וועטער
צופאסונג און ענערגיע קענטעניס קלאסן פאר קאמיוניטי מיטגלידער וועלכע וואוינען נעבן אונזערע
אויפטרייבונג איינריכטונגען .מיר שטעלן צו טיּפס און געצייג פאר אומזיסט אדער פאר נידעריגע פרייזן
וועלכע קענען גענוצט ווערן צו צוגרייטן אייער היים פאר קאלטע ווינטער חודשים ,צו האלטן אייער היים
ווארעם און אייערע יּוטיליטי בילס נידעריג".
קלאסן ווערן אפגעהאליטן נעבן  NYPAאיינריכטונגען אין די נאָ רט קאנטרי ,מערב ניו יארק ,צענטראל ניו
יארק ,די הויפטשטאט ראיאן ,די בראנקס ,ברוקלין ,קווינס ,סטעטן איילענד און לאנג איילענד .א ווידעאו
מיט א ביישפיל פון ענערגיע שפארזאמקייט טיּפס איז דא צו זעהן דא .פארבינדט אייך מיט 'NYPAס
ענווייראמענטאלע גערעכטיגקייט מאנשאפט ביי  environmental.justice@nypa.govצו אפהאלטן אן
ענערגיע קענטעניס פראגראם אדער צו אויסגעפונען איבער בעפארשטייענדע קלאסן.
נאך א רעסארס וואס איז דא צו באקומען איז ניו יארק'ס ענערגיע עפארדעביליטי ּפאליסי ( Energy
 )Affordability Policy, EAPוואס פאדערט פון די סטעיט'ס גרויסע עלעקטריציטעט און נאטורליכע גאז
יּוטיליטי פירמעס צו צושטעלן חודש'ליכע ביל דיסקאונטס פאר קליענטן וועלכע זענען בארעכטיגט
דערפאר לויט זייער איינקונפט .כדי צו אדרעסירן העכערע ענערגיע קאסטן דעם ווינטער האט די ניו
יארק ּפובליק סערוויס קאמיסיע געהעכערט די בודזשעט פאר די  EAPפראגראם מיט  129מיליאן
דאלער צו א סך הכל פון  367מיליאן דאלאר ,וואס מיינט אז  95,000מער פאמיליעס מיט נידעריגע
איינקונפט וועלן קענען באקומען בענעפיטן וועלכע ווענדן זיך לויט די יוטיליטי .די פראגראם
פארברייטערונג וועט ברענגען מער געציהלטע ביל דיסקאונטס.
זיך איינצושרייבן אין די יּוטיליטי ביל דיסקאונט פראגראם ,זאלן באניצער זיך פארבינדן מיט זייער
יּוטיליטי פירמע:
 Con EdisonקליענטןCon Ed :
 Orange & RocklandקליענטןO&R :
 National GridקליענטןNational Grid :
 National Fuel GasקליענטןNFG :

 NYSEGקליענטןNYSEG :
 Rochester Gas & ElectricקליענטןRGE :
 PSEG-LIקליענטןPSEG :
 Central HudsonקליענטןCH :
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