
 
 الحاكمة كاثي هوكول  22/9/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن إجراءات إلعداد سكان نيويورك لرفع تكاليف الطاقة العالمية هذا الشتاء
  

  رئيس لجنة الخدمة العامة يرسل رسائل إلى مرافق الوالية تطلب إجراءات للتخفيف من اضطرابات إمداد الوقود
  

  الحاكمة تدعو موفري الوقود في والية نيويورك لضمان توفر اإلمدادات الكافية
  

 نصائح للمستهلكين لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والراحة 
  

  اهناقرأ الرسائل  
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إجراءات جديدة للوالية إلعداد سكان نيويورك لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية 
ومشكالت التزويد المتوقعة هذا الشتاء. بتوجيه من الحاكمة هوكول، أرسل رئيس لجنة الخدمة العامة روري إم كريستيان 

إلى الرؤساء التنفيذيين ألكبر مرفق في والية نيويورك حثت الشركات على اتخاذ تدابير للتخفيف من الزيادات الشديدة   رسائل
المتوقعة في أسعار السلع األساسية خالل فصل الشتاء وتعزيز اتصاالت العمالء. وجهت الحاكمة أيًضا وكاالت الوالية إلى  

أنحاء الوالية لضمان توفر وقود التدفئة الكافي هذا الشتاء. يمكن لسكان نيويورك   عقد اجتماعات مع مزودي الوقود في جميع
أيًضا االستفادة من البرامج الفعالة من حيث التكلفة استعداًدا لفصل الشتاء العتماد حلول كفاءة الطاقة والكهرباء للمنازل  

  والشركات.
  

حدثت في وقت سابق من هذا الصي، يجب أن يكون سكان نيويورك   "تماًما مثل موجات الحرارة التي قالت الحاكمة هوكول،
مستعدين تماًما هذا الشتاء الرتفاع تكاليف الطاقة العالمية مع انخفاض درجات الحرارة واستهالك المزيد من الطاقة لتدفئة  

ويورك يمكنهم الوصول إلى  "تعمل إدارتي بشكل وثيق مع الشركاء في جميع أنحاء الوالية للتأكد من أن سكان ني منازلهم".
 المساعدة والبرامج التي تساعد في إدارة هذه التكاليف المتزايدة مع الحفاظ على تدفئة منازلهم خالل األشهر الباردة".  

  
ة  استمرت تكاليف السلع العالمية للغاز الطبيعي وزيت التدفئة والبروبان في االرتفاع مما أدى إلى زيادة تكلفة المرافق والتدفئ 

إلى جانب الزيادات اإلضافية في أسعار النفط والغاز. وفي رسالته إلى شركات المرافق، يطلب كريستيان رئيس لجنة  
( أن تعزز المرافق موثوقية أنظمة توزيع الغاز الطبيعي Public Service Commission, PSCالخدمات العامة )

توجيه الحاكمة في مارس/آذار لوكاالت الوالية إليجاد حلول للزيادة  خالل موسم التدفئة الشتوي القادم والذي يأتي استجابة ل
المتوقعة في أسعار الطاقة وقضايا العرض المحتملة المتعلقة بزيت التدفئة المنزلية. على وجه التحديد، يجب على مرافق  

و نايسغ و آر جي آند إيه و   بما في ذلك إيدسون المتحدة وسنترال هدسون وأورنج و روكالند و الشبكة الوطنية -الوالية 
اتخاذ اإلجراءات التالية من بين أمور أخرى للتخفيف من تأثير إمدادات النفط   -ناشونل فيول غاس و بي اس اي جي ال آي 

  المحتملة االضطرابات:
  

سترسل المرافق رسائل على الفور إلى العمالء التجاريين الذين يستخدمون وقوًدا   اتصاالت محّسنة: .1
ا بما في ذلك العمالء الذين ينقطعون عن العمل إلبالغهم بملء خزانات الوقود البديلة الخاصة بهم  مزدوجً 

  اآلن.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0


ستقوم المرافق بفحص خزانات الوقود البديلة لجميع العمالء الذين   فحص عمليات تخزين الوقود: .2
يستخدمون الوقود المزدوج حيث يتم تقديم االحتياجات البشرية )على سبيل المثال، مساكن هيئة اإلسكان 

نوفمبر/تشرين أول   1في مدينة نيويورك ومالجئ المشردين والمدارس والمستشفيات وما إلى ذلك( بحلول  
ن أن لديهم إمدادات كافية في متناول اليد )كاملة أو ما يعادل خمسة أيام من اإلمداد( قبل بدء موسم للتأكد م

  التدفئة في الشتاء.

ستقوم المرافق بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بالمرافق لمعالجة اضطرابات  استعراض التوريد البديل: .3
إذا تعذر تقديم الغاز الطبيعي لعمالء الوقود المزدوج إمدادات الوقود البديلة أثناء ذروة الطلب على الغاز. 

ولم يتمكنوا من تجديد إمدادات الوقود البديل فيجب أن تكون المنشأة على استعداد للعمل مع الوكاالت  
الحكومية المحلية والوالئية لحماية الصحة العامة والسالمة عندما تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 

ضمن الخطة األدوار والمسؤوليات الخاصة بإنشاء مراكز تدفئة وتقديم وجبات درجة. يجب أن تت 20
ساخنة وإنشاء قوائم بالسباكين الرئيسيين في حالة تجمد األنابيب في المباني غير المدفأة وتحديد الشركة 

 والموارد األخرى التي قد تكون مطلوبة. 

ه المولدات الكهربائية صعوبة أكبر في شراء في حالة انقطاع إمدادات الزيت قد تواج تعزيز التنسيق: .4
مقارنة بعمالء التدفئة المنزلية. يجب أن تستمر المرافق في التنسيق القوي مع مشغل النظام   2الزيت رقم 

المستقل في نيويورك ومولدات الطاقة الرئيسية لتشجيع مشغلي الوقود المزدوج على ملء الخزانات قبل 
 موسم التدفئة الشتوي.  

  
سبتمبر/أيلول  30( رًدا مع توصيات حول كيفية تنفيذ كل أداة لجميع اإلجراءات بحلول PSCد طلب كريستيان رئيس )وق

2022  . 
  

"من المرجح أن تظل أسعار السلع العالمية متضخمة    قال روري إم كريستيان، رئيس لجنة الخدمات العامة بوالية نيويورك،
وترتفع خالل موسم التدفئة الشتوي. لذلك من الضروري أن تستمر المرافق في التواصل المستمر والقوي مع العمالء 

ا الشتاء لمساعدتهم على الوصول إلى برامج المساعدة المتاحة والقدرة على إدارة تكاليف الطاقة الخاصة بهم. واستعداًدا لهذ
يجب أن تعمل المرافق أيًضا مع عمالئها "المتقطعين" الذين يساعدون حسب تصميم النظام على تلبية احتياجات الموثوقية  

  خالل أي فترات من الطقس شديد البرودة باستخدام أنواع الوقود البديلة." 
  

لدعم الجهود المبذولة لمعالجة   رسالة تقدير اإلنفاذإضافة إلى ذلك، أصدرت إدارة المحافظة على البيئة في والية نيويورك 
لوقود والتكلفة المتعلقة بالتسخين الحيوي الجديد قانون الوقود. تخفف رسالة تقدير اإلنفاذ من نقص الوقود مشكالت إمدادات ا

المتوافق خاصة في المناطق الشمالية من والية نيويورك من خالل توفير مهلة محدودة لمدة عام واحد من متطلبات المزج 
، وهو يحدد مستويات دنيا من وقود الديزل الحيوي في جميع 2021م الحيوي الجديدة. تم سن القانون الجديد في أواخر عا

 زيوت التدفئة الستخدامها في المباني للحد من تلوث الهواء والغازات المسببة لالحتباس الحراري.  
  

"أحيي الحاكمة هوكول إلعطاء األولوية لإلجراءات   ،قال مفوض المحافظة على البيئة بوالية نيويورك قال باسيل سيغوس
لمساعدة سكان نيويورك المعرضين للخطر والشركات والحكومات لالستعداد لألشهر الباردة القادمة وستواصل إدارة  

( والعمل مع الوكاالت الشريكة Department of Environmental Conservation, DECالمحافظة على البيئة )
  بينما نتقدم باإلجراءات لضمان أمن الطاقة في نيويورك " لنا 

  
كما وجهت الحاكمة هوكول وكاالت الوالية بما في ذلك هيئة أبحاث الطاقة وتطويرها في والية نيويورك وإدارة الخدمة العامة  

الشتاء. ستعمل وكاالت  وقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ لالجتماع مع مزودي الوقود لتنسيق جهود التأهب قبل فصل 
الوالية بشكل وثيق مع مقدمي الخدمات لضمان رفع مخزون إمدادات الوقود إلى المستوى المناسب بحلول نهاية أكتوبر من 

 أجل تلبية الطلب وتقليل مخاوف المستهلكين. 
  

 New York Stateيويورك )قالت دورين إم هاريس الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية ن
Energy Research and Development Authority, NYSERDA ،) توفر"NYSERDA  للمقيمين

والشركات قائمة من الخيارات التي يمكن أن تساعد في توفير الطاقة وتقليل استهالك الكهرباء و فواتير التدفئة وزيادة الراحة  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fair_pdf%2Fenfdisbiofuel.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5rNTJTT2XGHdC%2FWozMc8er1fseccgMyKv8xR2pgeIA%3D&reserved=0


ان نيويورك على االستفادة من هذه البرامج اآلن التي يمكن أن توفر الراحة  أثناء درجات الحرارة الباردة. نحن نشجع سك
  لبعض األسر األكثر حرمانًا في الوالية خالل أوقات العام التي يكون فيها استخدام الطاقة في أعلى مستوياته." 

  
ة األولى لدى الحاكمة هوكول  "إن األولوي قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك،

الحفاظ على أمان سكان نيويورك. وهذا الشتاء يعني ضمان استعداد شركائنا في البنية التحتية الحيوية واألسر الفردية لفصل  
تأكد الشتاء الذي قد يشهد ارتفاع تكاليف الطاقة وتحديات اإلمداد. تنسق الوالية عبر وكاالتنا وشركائنا لبذل كل ما في وسعنا لل

  من استعداد سكان نيويورك لهذا الشتاء بما في ذلك اتخاذ هذه الخطوات إلدارة توقعات إمدادات الطاقة األقل استقراًرا." 
  

"فصول الشتاء في نيويورك قال دانييل دبليو تيتز مفوض مكتب والية نيويورك للمساعدات المؤقتة ومساعدة اإلعاقة، 
تكاليف الطاقة يجعل الشتاء القادم أكثر صعوبة بالنسبة لهؤالء غير المتأكدين من كيفية ليست سهلة أبًدا واحتمال ارتفاع 

تحملهم لتدفئة منزلهم. يعد برنامج مساعدة الطاقة المنزلية بمثابة شريان الحياة لمساعدة كبار السن واألسر العاملة وأولئك  
  ذا الشتاء." الذين يكافحون ماليًا لتغطية تكاليف تدفئة المنزل المرتفعة ه

  
 مع ارتفاع أسعار الطاقة خالل أشهر الشتاء يمكن لسكان نيويورك اتخاذ الخطوات التالية للحماية من ارتفاع تكاليف الطاقة:  

  
 Home Energyالتقدم بطلب للحصول على برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية ) •

Assistance Program, HEAP) ( التقدم بطلب للحصول علىHEAP اعتباًرا من .)1 
 Homeنوفمبر/تشرين ثاني، سيتم قبول الطلبات لبرنامج اإلعانة في دفع تكاليف الطاقة المنزلية )

Energy Assistance Program, HEAP دوالًرا لمالكي    976( الذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى
ى الدخل وحجم األسرة وكيفية تدفئة منازلهم. للتأهل للحصول  المنازل والمستأجرين المؤهلين اعتماًدا عل

( يجب أن يكون ألسرة مكونة من أربعة أفراد إجمالي دخل شهري  HEAPعلى مساعدة التدفئة من )
  دوالر. 65,829دوالر أو دخل إجمالي سنوي قدره  5,485إجمالي يبلغ 

  ( نصائح حول توفير الطاقة إلى  NYSERDA)تقدم  اتخذ إجراءات فورية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة. •
باإلضافة إلى األنشطة التجارية التي يمكنها تقليل استخدام الطاقة. تقدم   سكان ومالكي المنازلال
(NYSERDA أيًضا مجموعة من ) اعد في توفير الطاقة  التي يمكن أن تس برامج كفاءة الطاقة المنزلية

وتقليل التكاليف بمرور الوقت. قد يتأهل العمالء المؤهلون للدخل للحصول على ترقيات مجانية للطاقة أو  
مساعدة أداء المنزل مع إنرجي   وإمباور نيويوركتكلفة مخفضة لمنازلهم من خالل برنامجي 

.  يجب على مالكي المنازل أيًضا مراجعة شركات مرافق الغاز والكهرباء  ®ENERGY STARستار
اليف الطاقة طوال  المحلية للوصول إلى المنتجات والخدمات المخفضة التي يمكن أن تساعدهم في خفض تك

 العام.  

يمكن أن يساعد مستشار الطاقة في   الحصول على قائمة مخصصة للمساعدة المتعلقة بالطاقة في الوالية. •
نيويورك مديري نيويورك المؤهلين من حيث الدخل على تحديد البرامج التي تساعدهم على إنفاق أقل على  

يجيب المستهلكون على   مستشار الطاقة في نيويوركالطاقة وإنشاء مساحات أكثر صحة وراحة. من خالل 
أسئلة بسيطة ويتواصلون مع عروض توفير الطاقة في والية نيويورك. برعاية هيئة أبحاث وتطوير الطاقة  

(NYSERDAوالمرافق يمكن لسكان نيوي ) ورك المؤهلين 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   اشترك في الطاقة الشمسية المجتمعية.  •
فير المال كل شهر على فواتير المستأجرين وأصحاب الوحدات السكنية والشقق السكنية والشركات بتو

الكهرباء الخاصة بهم. يمكن للمستهلكين االشتراك في مشروع الطاقة المشمسية المجتمعية عند توفره 
والبدء في تلقي ائتمانات على فاتورة الكهرباء الخاصة بهم مقابل الطاقة النظيفة التي تنتجها مزرعة  

 .  هنا االشتراك في مشروع الطاقة الشمسية المجتمعية  شمسية. اعثر على مزيد من المعلومات حول كيفية

مالكو المنازل في نيويورك مؤهلون للحصول على تقييم مجاني للطاقة   احصل على تدقيق مجاني للطاقة.  •
التابع إلى هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في والية   برنامج تدقيق الطاقة المنزلية  المنزلية من خالل برنامج

ات عن بُعد. (. تتوفر تقييمات الطاقة المنزلية سواء شخصيًا أو باستخدام تقنيNYSERDAنيويورك )
يمكن للمقاولين المدربين والمؤهلين الذين يقدمون خدمات تقييم الطاقة مساعدة أصحاب المنازل في تحديد 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResidents-and-Homeowners%2FAt-Home%2FEnergy-Saving-Tips&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dR2j%2BNSiDD7jyOGmxpqjVhEzuMRTUasRViSGhMYCFOw%3D&reserved=0
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تحسينات الطاقة التي تستحق االستثمار فيها وتثبيت التحسينات والمساعدة في ربط مالكي المنازل ببرامج 
 (. NYSERDAفي والية نيويورك )التمويل منخفضة الفائدة لدى هيئة أبحاث وتطوير الطاقة 

ة أنحاء في كاف مستشارو الطاقة المجتمعيةيستطيع  خفض تكاليف الطاقة في العمل أو المبنى التابع لك. •
والية نيويورك مساعدة السكان والشركات وأصحاب المباني متعددة العائالت على تقليل استخدامهم للطاقة  

 وتكاليفهم. 

تسهل المشاركة في إحدى الحمالت عملية استبدال نظام التدفئة أو   انضم إلى حملة تدفئة وتبريد نظيفة. •
تدفئة أو التبريد النظيفة من خالل ربط األعضاء  التبريد الحالي ألحد أعضاء المجتمع بتكنولوجيا ال

بالمقاولين المؤهلين مسبقًا وتحديد الحوافز المحتملة واإلعفاءات الضريبية والتمويل وخيارات الدفع. يمكن 
للمقاولين ذوي الخبرة إعطاء المنزل أو صاحب العمل تقييًما شامالً لتحديد ما إذا كانت مساحة المنزل أو  

كن أن تستفيد أيًضا من تحديثات مقاومة الطقس التي يمكن أن تزيد من الراحة وتقلل من  العمل من المم
تعرف ما إذا كان مجتمعك يشارك في حملة تدفئة   لكي  NYSERDA فواتير الطاقة. تفضل بزيارة 

 وتبريد نظيفة. 

قانون الممارسات العادلة للطاقة المنزلية لوالية نيويورك يوفر حماية شاملة   اّطلع على حقوقك وحمايتك. •
المقيمين فيما يتعلق بخدمات المرافق الخاصة بهم. تشمل هذه الحقوق خيار دفع الفواتير على  للعمالء 

أقساط، وتحديد سقف للرسوم المتأخرة، وإشعار كاٍف قبل إيقاف الخدمات، وحماية لمن لديهم دخل ثابت أو  
  .AskPSCيعانون من حاالت طبية. تعرف على المزيد من المعلومات من قسم الخدمة العامة في 

عند االتصال بمزود المرافق استفسر عن خيارات الفوترة التي تسمح  خيارات دفع الفواتير.النظر في  •
بالدفعات المؤجلة أو خيارات "فواتير الميزانية" التي توازن الفواتير األعلى في موسم واحد وأقل في آخر.  

 يمكن أن يؤدي هذا إلى تنظيم مدفوعاتك وتسهيل التنقل بين شرائح التكاليف.  

دوات وبرامج يوفر فهًما أعمق أل جعل الطاقة تعمل أفضل إلدارة الطاقة في المبنى الخاص بك.فهم  •
األنشطة التجارية التي تساعد في إدارة الطاقة للمباني التجارية والصناعية وتتضمن الموارد التي يمكنها 

 زيادة الربحية وخلق ميزة تنافسية وتحقيق قدر أكبر من المرونة. 

  
المنازل  لمزيد من المعلومات حول البرامج والتمويل والمساعدة الفنية المتاحة لمساعدة مالكي  (NYSERDA) ُزر

  والمستأجرين والشركات في إدارة احتياجاتهم من الطاقة.
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