
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 1 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تحذر سكان نيويورك من ارتفاع تكاليف الطاقة وتوجه شركات المرافق للعمل مع المستهلكين
  

  وجهت مرافق الكهرباء والغاز للعمل مع المستهلكين الذين يواجهون فواتير طاقة مرتفعة
  

  حملة محسّنة على مستوى الوالية لربط المستهلكين ذوي الدخل المتدني ببرامج المساعدة
  
  

مرافق الكهرباء والغاز  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن منظم المرافق في الوالية قد أرسل اآلن رسائل إلى جميع
الرئيسية في نيويورك تطلب منهم زيادة جهود التوعية والتثقيف لسكان نيويورك بشأن االرتفاع المستمر في أسعار إمدادات  
الطاقة واألثر ستتركه على فواتير المرافق، في ضوء الزيادات الوطنية في فواتير المرافق التي نشهدها نتيجة الرتفاع تكلفة  

لطبيعي. إضافةً إلى ذلك، أطلقت الحاكمة هوكول حملة محّسنة على مستوى الوالية لزيادة جهود المساعدات للعمالء  الغاز ا
  ذوي الدخل المتدني للوصول إلى ماليين الدوالرات من المساعدات المتوفرة.

  
"تتسبب الزيادة الحادة على فاتورة المرافق التي نالحظها جميعًا بتأثير خطير على ميزانيات أسرنا،  قالت الحاكمة هوكول،

ولذلك فإننا نتخذ إجراءات استجابة لهذه الزيادات. لقد وجهت إدارة الخدمة العامة لضمان عمل جميع مرافق الكهرباء والغاز 
السكان األكثر ضعفًا لدينا لحمايتهم من األسعار المتقلبة وتثقيفهم  الرئيسية في الوالية مع العمالء، وعلى وجه الخصوص، 

  حول الموارد المتاحة لهم." 
  
  - كبيرة زيادة إلى  أدى مما حاد بشكل االرتفاع في الكهرباء،  وتوليد المنازل لتدفئة يستخدم الذي الطبيعي، الغاز تكلفة تستمر 

  األشهر مع مقارنةً  الطبيعي الغاز  و/أو العمالء على الكهرباء بفواتير الخاصة داإلمدا مكونات  في - الضعف من بأكثر وأحيانًا
  المحلي االستخدام ارتفاع بسبب  الطبيعي  الغاز سلعة أسعار  في  العالمية الزيادة عن ناتجة الفواتير على الزيادات هذه السابقة.

  الطبيعي. الغاز على الدولي الطلب يادةوز االقتصادي، النشاط وزيادة المعتاد، من برودة األكثر الطقس بسبب
  
كبر مرفق في الوالية، تحثها فيها إلى شركة كهرباء إديسون، أ رسالةً ، أرسلت لجنة الخدمة العامة 2022فبراير  11في  

شركة كهرباء إديسون وقالت   ردتفبراير،   25على مراجعة ممارسات الفوترة لديها والتواصل بشكل أفضل مع عمالئها. في 
أنها ستعدل عملية الفوترة لتقليل احتمالية التقلب الكبير على فواتير العمالء. وقالت شركة كهرباء إديسون أيًضا إنها ستعمل  

  ن تواصلها مع عمالء الكهرباء والغاز.على تحسي
  

رباء والغاز الرئيسية األخرى بالوالية التي تدعوها  لجميع مرافق الكه رسائل( اليوم PSCأصدرت لجنة الخدمات العامة ) 
التخاذ خطوات للتواصل بشكل استباقي وحماية العمالء وتخفيف آثار التكاليف حيثما كان ذلك ممكنًا، بما في ذلك من خالل  

يل استخدام  مجموعة متنوعة من طرق الشراء والتحوط، إضافةً إلى ترويج خطط وبرامج المساعدة في دفع المستهلكين لتقل
الطاقة. بشكل منفصل، دعت الحاكمة هوكول موردي زيت التدفئة والبروبان في الوالية إلى أن يكونوا سباقين أيًضا من حيث  

  زيادة وعي المستهلكين بخيارات تقليل قيمة فواتير التدفئة المنزلية.
  

   كبير حد   إلى األحفوري الوقود على نيويورك اعتماد من الحد
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  الوقود  على مفرط بشكل تعتمد تزال ال الوالية بأن مؤلم  تذكير بمثابة الطاقة   إمدادات تكاليف في األخيرة الزيادات تعتبر 
 كما ولكن الهواء، وتلوث المناخ تغير في األحفوري الوقود  على  االعتماد هذا  ويساهم الطاقة. من احتياجاتنا لتلبية األحفوري

  عجلة لدفع معًا العمل نواصل  أن يجب عالمياً. األساسية السلع أسعار لتقلبات المستهلكين  ضيعر فإنه التجربة، هذه تظهر
  الوقود  على اعتمادنا وتقليل الحراري االحتباس غازات انبعاثات لتقليل المجتمع حماية وقانون للوالية المناخية القيادة

  شتاء.ال   هذا حدثت التي الهائلة األسعار لتقلبات  يخضع الذي األحفوري
  

بينما تتحرك نيويورك نحو اقتصاد أكثر خضرة وأكثر نظافةً، تقوم الحاكمة هوكول باستثمارات كبيرة لتنويع مصادر وقود  
الكهرباء من خالل مصادر الطاقة المتجددة لتقليل اعتماد الوالية على الوقود األحفوري وتحقيق االستقرار في تكاليف الطاقة.  

  لعام اليةالو حالة الحاكمة هوكول عن أجندة طموحة للطاقة المتجددة والوظائف في خطابها إدراًكا لحجم أزمة المناخ، أعلنت
ن جدول األعمال هذا استدراج العروض التالي لتطوير طاقة الرياح البحرية؛  . يتضمالتنفيذية الميزانيةومقترح  2022

منزل  2مليون دوالر في البنية التحتية لموانئ الرياح البحرية وسلسلة التوريد؛ تحقيق إنشاء مليوني  500استثمار بقيمة 
ذر محطات الطاقة وأكثرها تلوثًا في  ؛ التخلص التدريجي من أق2030صديق للمناخ أو مكهرب أو جاهز للكهرباء بحلول عام 

نيويورك؛ تنشيط سوق تقنيات الطاقة النظيفة الجديدة مثل الهيدروجين األخضر؛ وضمان خلق فرص عمل جيدة صديقة  
  للبيئة.

  
  تتوفر ماليين الدوالرات على شكل مساعدات لدفع تكلفة فواتير التدفئة

  
لمعالجة الزيادة في أسعار التوريد، أطلقت الحاكمة هوكول اليوم جهًدا معزًزا على مستوى الوالية بقيادة إدارة الخدمات  

( لزيادة الوعي ببرامج المساعدة المختلفة المتاحة  OTDA( ومكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة )DPSالعامة )
دفع نفقات التدفئة والمرافق. ستساعد هذه البرامج في تجنب االنقطاعات المحتملة لمساعدة سكان نيويورك الذين يعانون على 

   للخدمة طوال الفترة المتبقية من فصل الشتاء. تتضمن هذه البرامج ما يلي:
  

 لمالكي دوالر 751 إلى  يصل ما يوفر أن يمكن والذي (،HEAP)  المنزلية  الطاقة مساعدة برنامج  •
  األقصى الحد  يكون قد منازلهم. تدفئة وكيفية األسرة  وحجم الدخل على بناءً  المؤهلين والمستأجرين المنازل
  قدره سنوي إجمالي دخل  أو دوالر 5,249 يبلغ أفراد أربعة من مكونة  ألسرة اإلجمالي الشهري  للدخل

  من مليون 1.5  المؤهلة األسر تلقت اآلن، حتى المزايا. على للحصول مؤهلة تزال وال دوالر  62,983
  دوالر. مليون 216 بإجمالي العادية، (HEAP) المنزلية الطاقة مساعدة برنامج مزايا

  الدخل ذات  األسر لمساعدة إضافي   فيدرالي تمويل شكل على دوالر مليون  250 أيًضا نيويورك والية تقدم •
 ما  إصدار تم اآلن،  حتى أسرة. لكل دوالر  10,000 حتى التدفئة مرافق متأخرات سداد على المتدني
  عن  دوالر مليون 183 سداد وتم المنتظمة، للمتأخرات اإلضافية المزايا  من 115,000 من يقرب

  المؤهلة. لألسر المتأخرات
( في  HEAPمليون دوالر من التمويل الفيدرالي من خالل برنامج مساعدة الطاقة المنزلية ) 90تم توفير  •

حاالت الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تجنب فصل تدفئة منازلهم 
مليون دوالر من التمويل  58حاليًا، ال يزال ما قيمته أو استنفاد مصدر التدفئة وسط ارتفاع أسعار الوقود. 

متاًحا لمساعدة سكان نيويورك ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تجنب فصل تدفئة منازلهم أو استنفاد  
  مصدر التدفئة الخاص بهم وسط ارتفاع أسعار الوقود هذا الشتاء.

 الخدمات لجنة بواسطة الوالية مستوى على طاقةال تكاليف تحمل على القدرة سياسة برنامج ميزانية زيادة •
 نطاق وتوسيع دوالر مليون 366.7 إلى دوالر مليون 237.6 من  2021 عام  في (PSC) العامة

  الحصول يمكنهم عميل  95,000 بنحو المتدني  الدخل ذوي من العمالء عدد زيادة إلى أدى مما األهلية،
 خصومات شكل على  دوالر مليون 183  من يقرب ما قالمراف  أصدرت ،2021 سبتمبر منذ المزايا. على
  المؤهلين. العمالء فواتير على

 بهم الخاص المرافق مزود من االستفسار المنازل أصحاب من للمستهلكين يمكن الفواتير: دفع خيارات  •
 فواتير لتسوية الميزانية"  أساس على "الفوترة أو المؤجلة بالدفعات تسمح التي الفوترة خيارات حول

  لتسهيل المدفوعات تنظيم في هذا يساعد أن يمكن آخر. في  وأقل المواسم أحد  في أعلى تكون التي الخدمات
  التكاليف. في التنقل
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بالنسبة لألسر ذات الدخل المتدني التي تواجه أوضاًعا ال تتوفر فيها التدفئة، يقبل مكتب المساعدة المؤقتة   •
ح أو استبدال معدات التدفئة. يمكن ألصحاب المنازل ( أيًضا طلبات إصالOTDAومساعدة اإلعاقة )

دوالر   6,500دوالر لإلصالح أو  3,000المؤهلين اآلن التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 
الستبدال الفرن أو البويلر أو غيرها من معدات التدفئة المباشرة الالزمة للحفاظ على عمل مصدر التدفئة  

لك، يمكن لألسر المؤهلة الحصول على خدمات كفاءة الطاقة، والتي تشمل األساسي للمنزل. إضافة إلى ذ
  لدى  طلبات تقديميمكن لألسر المهتمة  تنظيف معدات التدفئة األولية للسماح بتشغيلها بشكل آمن وفعال.

  .بهم الخاصة  المحلية (HEAP) المنزلية الطاقة مساعدة برنامج اتصال جهة

  
إضافةً إلى المساعدة في دفع الفواتير، نحث العمالء أيًضا على التسجيل في برامج كفاءة الطاقة للمساعدة في تقليل استهالك 

يمكن للسكان معرفة المزيد حول   الطاقة، وخفض قيم الفواتير اإلضافية، وتحسين الصحة والراحة والسالمة في منازلهم.
  .https://hcr.ny.gov/weatherization أو www.energyadvisor.ny.govالبرامج والموارد المتاحة على  

  
( والمرافق  PSC"في حين ال يمكن للجنة الخدمات العامة )(، PSCقال روري إم كريستيان، رئيس لجنة الخدمات العامة )

العامة التحكم في أسعار التوريد، يمكن لشركات المرافق أن تعزز اتصاالتها مع المستهلكين للتأكد من أنها تقدم جميع أشكال 
  الحماية الممكنة للمستهلكين وتعريغهم بكافة برامج المساعدة المتوفرة." 

  
"لقد أثر االرتفاع الحاد  ( دانييل دبليو تيتز،OTDAمفوض مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة ) قال القائم بأعمال

في أسعار الطاقة على الجميع ولكنه كان صعبًا بشكل خاص على األسر ذات الدخل المتدني واألسر العاملة وكبار السن في  
إلغاثة الحيوية لألسر المؤهلة التي تعاني من ذهاب حصة أكبر من  نيويورك. يمكن أن يوفر برنامج مساعدة الطاقة المنزلية ا

  ميزانيات أسرهم إلى فواتير التدفئة الخاصة بهم خالل أشهر الشتاء الباردة تلك." 
  

  وتوعيتهم المستهلك تثقيف زيادة
  

  الزيادات من استباقي بشكل العمالء تحذير في (DPS)  العامة الخدمات وإدارة (PSC) العامة الخدمات لجنة ستستمر
  الجهود، هذه ستشمل المتاحة. المساعدة وبرامج للعمالء الخدمات فواتير  على المحتملة والتأثيرات التوريد أسعار في المتوقعة
 ومقاطع االتصال زمرك ممثلي وتدريب اإلخبارية والنشرات الصحفية البيانات بالوالية، والغاز الكهرباء مرافق مع بالتنسيق

  االجتماعي. التواصل وسائل على  ومنشورات يوتيوب على فيديو
  

( والمرافق في تذكير العمالء بأشكال حماية المستهلك المعمول بها،  DPSإضافةً إلى ذلك، ستستمر إدارة الخدمات العامة )
بما في ذلك بموجب قانون ممارسات معرض الطاقة المنزلية في والية نيويورك، والذي يتضمن حماية شاملة للعمالء أصحاب  

قساط، وتحديد سقف للرسوم  المنازل فيما يتعلق بخدمات المرافق الخاصة بهم. تشمل هذه الحقوق خيار دفع الفواتير على أ
المتأخرة، وإشعار كاٍف قبل إيقاف الخدمات، وحماية لمن لديهم دخل ثابت أو يعانون من حاالت طبية. تعرف على المزيد من  

  .AskPSC( على  DPSالمعلومات من إدارة الخدمات العامة )
  

  وقود ومقدمي والمرافق المحلية، الحكومة في شركائها مع العمل (OTDA) اإلعاقة ومساعدة  المؤقتة المساعدة مكتب يواصل
 مع التعامل في نيويورك سكان لمساعدة  المتاحة بالمساعدات مؤهلة تكون أن يحتمل التي األسر معرفة من للتأكد التدفئة
  المرتفعة. التدفئة تكاليف

  
( بالتأكد من أن العمالء على دراية بهذه البرامج لتلقي المساعدة والمعلومات التي يحتاجونها  PSCتلتزم لجنة الخدمة العامة ) 

إلدارة فواتير الطاقة الخاصة بهم بشكل فعال. لمزيد من المعلومات حول جهود االستعداد لفصل الشتاء وبرامج المساعدة هذه،  
للتسجيل في برنامج خصم فواتير المرافق الخاصة بسياسة توفير .  www.dps.ny.gov/winter يرجى التوجه إلى

  الطاقة، يجب على العمالء االتصال بمرافقهم الفردية:
  
 Ed Con  زيائن كون إديسون: 
  O&R زبائن أورانج وروكالند: 
  الوطنية  الشبكة عمالء الشبكة الوطنية: 
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  NFG بائن الوطنية للغاز والوقود: ز 
   NYSEG: NYSEGن زبائ 
   RGE عمالء روتشستر للغاز والكهرباء: 

   LI-PSEG: PSEGزبائن 
 CH  زبائن وسط هادسون:

  
(، تفضل OTDAلمزيد من المعلومات عن برامج المساعدة التي يوفرها مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة )

  /https://otda.ny.gov/programs/heap بزيارة:
  

###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل 

   ss.office@exec.ny.govpre  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
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