
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 4 للنشر فوًرا: 

 
 

   الحاكمة هوكول تسلط الضوء على البرامج المتوفرة لمساعدة سكان نيويورك في إدارة تكاليف الطاقة المتزايدة
  

  هناك خيارات متاحة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والراحة
  

  بعد دعوة شركات المرافق لتعزيز وعي المستهلك بالتأثير على فواتير الطاقة
  

  والمستأجرين المنازل ألصحاب المنزلية الطاقة تكاليف دفع في اإلعانة برنامج مساعدات
  

  

ذّكرت الحاكمة كاثي هوكول سكان نيويورك اليوم بالبرامج والخيارات المتاحة لمواجهة ارتفاع تكاليف إمدادات الطاقة. يمكن 
للعائالت والشركات على حٍد سواء االستفادة من البرامج لتبني حلول كفاءة الطاقة والكهرباء للمنازل والمباني مما سيجعلها  

الحاكمة أن إدارة   أعلنت كاليف الطاقة مع مرور الوقت. في وقت سابق من هذا األسبوع،أكثر راحة ويساعد في إدارة ت
رسائل إلى جميع مرافق الكهرباء والغاز الرئيسية في نيويورك تطلب منهم زيادة جهود التوعية   الخدمة العامة أصدرت

اقة. كما أطلقت حملة محّسنة على مستوى والتثقيف فيما يتعلق بالتأثير على فواتير الطاقة بسبب ارتفاع أسعار إمدادات الط
الوالية لتثقيف سكان نيويورك حول البرامج المتاحة التي يمكن للعمالء ذوي الدخل المتدني االستفادة منها للوصول إلى ماليين  

   الدوالرات المتاحة على شكل مساعدات.
  

نحاء الوالية لضمان بذل جهود منسقة لمساعدة "تعمل إدارتي بشكل وثيق مع الشركاء في جميع أ قالت الحاكمة هوكول،
العائالت والشركات على معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة. أشجع جميع سكان نيويورك على االستفادة من البرامج المتنوعة  

  ة." المتاحة للمساعدة في إدارة هذه التكاليف المتزايدة إضافةً إلى ضمان اتباع أفضل الممارسات لتقليل استهالك الطاق
  

"هناك  ( NYSERDAقالت دورين إم هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك )
مثل استخدام إضاءة  طرق عديدة لسكان نيويورك لتوفير الطاقة وتقليل فواتير الطاقة مع مرور الوقت من الخطوات السهلة 

توفير الطاقة إلى االشتراك في عروض الطاقة الشمسية للمجتمع المحلي. يمكن أن توفر هذه البرامج شريان حياة فوري  
هذه األوقات الصعبة ونشجع جميع سكان نيويورك على مساعدتنا في نشر المعلومات  لبعض السكان األكثر ضعفًا لدينا خالل

  حول المساعدة التي نقدمها لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة." 
  

"نظًرا ألن سكان نيويورك   ( دانيال دبليو تيتز،OTDAمكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز ) قال المفوض باإلنابة لمكتب
ال يزالون يشعرون بلسعة الميزانية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود فإننا نشجع جميع األسر المؤهلة على التقدم للحصول على  

مساعدة من برنامج مساعدات الطاقة المنزلية. يمكن أن توفر المزايا المنتظمة ومكمالت الطوارئ فرصة مؤقتة مهمة لألفراد  
ن ذوي الدخل المتدني لتحمل تكلفة تدفئة منازلهم وتغطية نفقاتهم مع اقترابنا من األسابيع األخيرة من موسم الطقس واألسر م

  البارد في الشمال الشرقي." 
  

"نظًرا للزيادة المفاجئة والحادة في أسعار الطاقة   (،DPSقال روري إم كريستيان، الرئيس التنفيذي إلدارة الخدمة العامة )
فإن من المهم أن يخفض المستهلكون فواتير الطاقة الشهرية من خالل التفكير في اللجوء إلى استثمارات فعالة من حيث كفاءة 

كن للمستهلكين الطاقة مثل استخدام مصابيح موفرة للطاقة وعزل منزلي أفضل وأجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. يم
  أنفسهم إجراء العديد من هذه االستثمارات دون الحاجة إلى اللجوء إلى مقاول." 
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  والتدفئة المرافق فواتير في زيادات  إلى أدى مما حاد بشكل االرتفاع في والبروبان التدفئة وزيت الطبيعي الغاز تكاليف تستمر
  خالل الطاقة أسعار ارتفاع ومع والغاز. النفط  أسعار على  إضافيًا ضغًطا تضع دولية جيوسياسية تأثيرات وجود إلى  إضافةً 
  يلي: ما الطاقة تكاليف ارتفاع من للحماية اتخاذها  نيويورك لسكان يمكن التي الخطوات بعض تتضمن الشتاء أشهر

  
برنامج اإلعانة في دفع  يمكن أن يوفر  (.HEAPالتقدم بطلب للحصول على برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية )

دوالر لمالكي المنازل والمستأجرين المؤهلين بناًء على الدخل وحجم   751( ما يصل إلى  HEAPتكاليف الطاقة المنزلية )
تحت إشراف مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز، تُقبل طلبات برنامج اإلعانة في دفع   األسرة وكيفية تدفئة منازلهم.

إما شخصيًا أو عبر الهاتف، ويُقدم التمويل على  ( في إدارات الخدمات االجتماعية المحلية HEAPتكاليف الطاقة المنزلية )
. يمكن للمقيمين خارج مدينة نيويورك هناأساس أسبقية الحضور. يمكن العثور على قائمة بالمكاتب المحلية حسب المقاطعة 

للحصول على مخصصات المساعدة في التدفئة بانتظام. يمكن لسكان مدينة نيويورك تنزيل   اإلنترنت عبر طلب تقديمأيًضا 
للتأهل للحصول على المزايا، يجب أال يتعدى الدخل اإلجمالي ألسرة   .هناالطلب والحصول على معلومات عن البرنامج من 

  دوالر. 62,983دوالر شهرياً بحد أقصى أو إجمالي دخل سنوي قدره  5,249مكونة من أربعة أفراد  
  

  الدخل ذات  األسر لمساعدة إضافي   فيدرالي تمويل شكل على دوالر مليون  250 أيًضا ويوركني والية تقدم •
  مبلغ يزال ال ذلك، إلى  إضافةً  أسرة. لكل دوالر  10,000 حتى التدفئة مرافق متأخرات سداد على المتدني

 متاًحا الطارئ (HEAP) المنزلية الطاقة تكاليف دفع  في اإلعانة برنامج تمويل من دوالر مليون 58
  مصدر استنفاد  أو منازلهم تدفئة فصل تجنب على والمتوسط المتدني الدخل ذوي نيويورك سكان لمساعدة

  الشتاء. هذا الوقود أسعار ارتفاع وسط بهم الخاص التدفئة

  

بالنسبة لألسر ذات الدخل المتدني التي تواجه أوضاًعا تفتقر إلى التدفئة بسبب عدم عمل معدات التدفئة   •
( أيًضا طلبات إصالح معدات التدفئة أو استبدالها. OTDAيقبل مكتب المعونات المؤقتة ومعونة العجز )

دوالر لإلصالحات أو  3,000يمكن ألصحاب المنازل المؤهلين التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 
دوالر الستبدال الفرن أو المرجل أو غيرها من معدات التدفئة المباشرة الالزمة للحفاظ على عمل   6,500

مصدر التدفئة األساسي للمنزل. إضافة إلى ذلك، يمكن لألسر المؤهلة الحصول على خدمات كفاءة الطاقة  
 تقديم يمكن لألسر المهتمة التشغيل اآلمن والفعال.والتي تشمل تنظيف معدات التدفئة األولية للسماح ب

 .بهم الخاصة  المحلية (HEAP) المنزلية الطاقة  تكاليف دفع  في عانةاإل برنامج اتصال جهة لدى طلبات
  

هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يمكن للمستهلكين اتخاذها في   اتخذ إجراءات فورية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
المنزل مثل خفض منظم الحرارة بضع درجات واستخدام الستائر للمساعدة في الحفاظ على الحرارة وإضافة عوازل الطقس  

وتطوير الطاقة في والية  إلى النوافذ واألبواب وكلها غير مكلفة أو منخفضة التكلفة بالنسبة للمستهلك. تقدم هيئة أبحاث
والتي يمكن تنفيذها لتقليل  الشركات وكذلك  المنازل وأصحاب السكان( نصائح لتوفير الطاقة إلى  NYSERDAنيويورك )

  الطاقة فاءةك برامج  ( أيًضا مجموعة منNYSERDAطاقة في والية نيويورك )تقدم هيئة أبحاث وتطوير ال استخدام الطاقة.
التي يمكن أن تساعد في توفير الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل. من الممكن أن يتأهل العمالء الذين يكون   المنزلية

  مساعدة و York New EmPower دخلهم مؤهالً لتحديثات للطاقة لبيوتهم بأسعار مخفضة أو مجاناً من خالل برامج
يجب على مالكي المنازل أيًضا مراجعة شركات مرافق الغاز والكهرباء المحلية   ®.ستار  إنرجي خالل  من المنزلي األداء

  للوصول إلى المنتجات والخدمات المخفضة التي يمكن أن تساعدهم في خفض تكاليف الطاقة طوال العام. 
  

ويورك مساعدة مالكي  يمكن أن يقوم مرشد الطاقة في ني الحصول على قائمة مخصصة للمساعدة المتعلقة بالطاقة في الوالية.
المنازل والمستأجرين ومديري العقارات في تحديد البرامج التي تساعدهم على إنفاق أقل على الطاقة وإنشاء مساحات أكثر 

ع عروض توفير  يجيب المستهلكون عن بعض األسئلة البسيطة ويتعرفوا م نيويورك في الطاقة مرشد صحة وراحة. من خالل
( والمرافق يمكن لسكان نيويورك المؤهلين NYSERDAبرعاية هيئة أبحاث وتطوير الطاقة ) الطاقة في والية نيويورك.

 الحصول على مساعدة في دفع فواتير الخدمات وتلقي عروض خاصة للمساعدة في التدفئة وأكثر من ذلك. 
  
تسمح الطاقة الشمسية المجتمعية لسكان نيويورك، بما في ذلك المستأجرين وأصحاب  اشترك في الطاقة الشمسية المجتمعية. 

الوحدات السكنية/الوحدات والشركات بتوفير المال كل شهر على فواتير الكهرباء الخاصة بهم. يمكن للمستهلكين االشتراك في 
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دما يكون ممكناً والبدء في تلقي ائتمانات على فاتورة الكهرباء الخاصة بهم مقابل الطاقة  مشروع الطاقة الشمسية المجتمعية عن
النظيفة التي تنتجها مزرعة شمسية. اعثر على مزيد من المعلومات حول كيفية االشتراك في الطاقة الشمسية المجتمعية على  

ي والية نيويورك )  اإللكتروني الموقع
 

  (. NYSERDAالتابع إىل هيئة أبحاث وتطوير الطاقة ف

  
مالكو المنازل في نيويورك مؤهلون للحصول على تقييم مجاني للطاقة المنزلية من خالل   احصل على تدقيق مجاني للطاقة. 

تتوفر (. NYSERDAالتابع إلى هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك )  المنزلية الطاقة تدقيق برنامج  برنامج
تقييمات الطاقة المنزلية سواء شخصيًا أو باستخدام تقنيات عن بُعد. يمكن للمقاولين المدربين والمؤهلين الذين يقدمون خدمات  
تقييم الطاقة مساعدة أصحاب المنازل في تحديد تحسينات الطاقة التي تستحق االستثمار فيها وتثبيت التحسينات والمساعدة في  

  (.NYSERDAبرامج التمويل منخفضة الفائدة لدى هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك )ربط مالكي المنازل ب
  

في كافة أنحاء والية  المجتمعية الطاقة مستشارويستطيع خفض تكاليف الطاقة في األعمال التجارية أو المباني الخاصة بك. 
  فهم.نيويورك مساعدة السكان والشركات وأصحاب المباني متعددة العائالت على تقليل استخدامهم للطاقة وتكالي

  
تسهل المشاركة في إحدى الحمالت عملية استبدال نظام التدفئة أو التبريد الحالي   انضم إلى حملة التدفئة والتبريد النظيفة.

ألحد أعضاء المجتمع بتكنولوجيا التدفئة أو التبريد النظيفة من خالل ربط األعضاء بالمقاولين المؤهلين مسبقًا وتحديد الحوافز 
اولين ذوي الخبرة إعطاء المنزل أو صاحب العمل تقييًما  المحتملة واإلعفاءات الضريبية والتمويل وخيارات الدفع. يمكن للمق

شامالً لتحديد ما إذا كانت مساحة المنزل أو العمل من الممكن أن تستفيد أيًضا من تحديثات مقاومة الطقس التي يمكن أن تزيد  
التابع إلى هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية   اإللكتروني الموقعمن الراحة وتقلل من فواتير الطاقة. تفضل بزيارة موقع 

  ( لمعرفة ما إذا كان مجتمعك يشارك في حملة التدفئة والتبريد النظيفة.NYSERDA) نيويورك

  

( لوالية نيويورك حماية شاملة HEFPAيوفر قانون الممارسات العادلة للطاقة المنزلية ) اّطلع على حقوقك وحمايتك.
للعمالء أصحاب المنازل فيما يتعلق بخدمات المرافق الخاصة بهم. تشمل هذه الحقوق خيار دفع الفواتير على أقساط، وتحديد  
سقف للرسوم المتأخرة، وإشعار كاٍف قبل إيقاف الخدمات، وحماية لمن لديهم دخل ثابت أو يعانون من حاالت طبية. تعرف 

  .AskPSC زيد من المعلومات من قسم الخدمة العامة في على الم
  

عند االتصال بمزود المرافق، استفسر عن خيارات الفوترة التي تسمح بالدفعات المؤجلة أو   النظر في خيارات دفع الفواتير.
خيارات "فواتير الميزانية" التي تجعل الفواتير أعلى في موسم واحد وأقل في آخر. يمكن أن يؤدي هذا إلى تنظيم مدفوعاتك 

  وتسهيل التنقل بين شرائح التكاليف.
  

للشركات فهًما أعمق لألدوات والبرامج التي   الطاقة من استفديوفر برنامج  المبنى الخاص بك. فهم أفضل إلدارة الطاقة في
تساعد في إدارة الطاقة للمباني التجارية والصناعية وتتضمن الموارد التي يمكن أن تزيد الربحية وتخلق مزايا تنافسية وتحقق  

  قدًرا أكبر من المرونة.
  

من المعلومات حول البرامج والتمويل   لمزيد (NYSERDA) نيويورك والية في الطاقة وتطوير أبحاث هيئة تفضل بزيارة
  والمساعدة الفنية المتاحة لمساعدة مالكي المنازل والمستأجرين والشركات في إدارة احتياجاتهم من الطاقة. 

  
  خطة المناخ الوطنية الرائدة في والية نيويورك

يُعد برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك من أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة ُجرأة في الدولة، ويدعو إلى انتقال منظم 
وعادل إلى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر المراعي للبيئة حتى خالل تعافي والية 

(. إن نيويورك في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات في COVID-19نيويورك من جائحة )
والذي ُسنَّ كقانون من خالل قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع )قانون المناخ( بما في ذلك  2040قطاع الكهرباء بحلول عام 

 ى اقتصاد خالي من الكربون بالكامل. والوصول إل 2030في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام  70توليد 
  

  102  في دوالر مليار 33  من أكثر ذلك  في بما النظيفة، الطاقة لتكثيف المسبوقة غير نيويورك استثمارات على تعتمد وهي
  .81 و المباني، انبعاثات  من للحد دوالر مليار 6.8 و الوالية، أنحاء جميع في النطاق واسعة المتجددة الطاقة مشاريع من

  في دوالر مليار 1.6 من وأكثر النظيف، النقل لمبادرات دوالر مليار 1 من وأكثر الشمسية، الطاقة نطاق لتوسيع دوالر مليار

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FNY-Sun%2FSolar-for-Your-Home%2FCommunity-Solar%2FCommunity-Solar-Map&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F7NX8l9ZXeWg2CoG8KJLqDKAM0yEcifPNuetuNtDSb0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oYEivBzfEiVj%2FM8CLy8tir7bpWTYB3vy6uWj%2BAGFsg0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FContractors%2FFind-a-Contractor%2FCommunity-Energy-Resource&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7%2FucAPA%2BkCjMBL5KZ8Rr4k6zabfeaTaZpQPA2w6mGFc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Heating-and-Cooling-Communities%2FCampaigns&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AnSHp236hk0D%2BZ5%2BJi0TB9lwdJ1%2BwNrp1nnRvJTZw9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.dps.ny.gov%2FW%2FAskPSC.nsf%2FAll%2F504B3A3A1C50BAE485257F65005D2F00%3FOpenDocument&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9Or646bs6D5%2BJRB%2BRziw02gaofweC0ArL49aEif18T0%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FBusiness-and-Industry%2FEnergy-Saving-Tips&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C329884e4fc204b8e816408d9fdfac773%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637820075820522524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FfR8elMos5uApEjVd%2FYlm4g9PcQ6a4QDHiLNMt%2BqG8Y%3D&reserved=0


  في النظيفة الطاقة قطاع في وظيفة 158,000 نحو مجتمعة االستثمارات هذه دعمت نيويورك. في األخضر البنك التزامات
  بإنتاج والتزام  ،2011 منذ الموزعة الشمسية  الطاقة قطاع في  المائة  في ,1002 بنسبة زيادة أي  ،2020 في نيويورك
   .2035 بحلول الساحلية الرياح من ميغاواط 9,000

  
في المائة عن   85بموجب قانون المناخ، ستبني نيويورك على هذا التقدم وستقلل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 

  40في المائة، والهدف هو توجيه  35. سيضمن قانون المناخ توجيه ما ال يقل عن 2050بحلول عام  1990مستويات عام 
  2025فة إلى المجتمعات المحرومة وإحراز تقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام في المائة، من فوائد استثمارات الطاقة النظي

  تريليون وحدة حرارية بريطانية من االستخدام النهائي للطاقة. 185للوالية لتقليل استهالك الطاقة في الموقع بما مقداره 
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