ابق مدفأتك مدارة
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ابق مدفأتك مدارة
مع "هيب" ()HEAP

تسهل والية نيويورك عىل منخفيض الدخل من سكانها
الحصول هىل مخصصات "هيب" والتي تساعدهم يف تسديد
فواتري التدفئة.
إن الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كنت مؤه ًال هي التقديم.
ملعرفة موعد توفر مخصصات "هيب" خالل العام يرجى
زيارة  otda.ny.govأو االتصال بالرقم
.800-342-3009

تحقق من أهليتك
لعدد من املخصصات
وقدم طلب "هيب" من

myBenefits.ny.gov

otda.ny.gov
برنامج من مكتب املعونات املؤقتة ومعونة العجز ()OTDA

)Pub-4735-AR (Rev. 08/15

باإلضافة إىل منحة "هيب" فهناك خطوات بسيطة ميكن
اتخاذها للبقاء دافئ اً وإدارة تكاليف الطاقة:
للمزيد من املعلومات عن ال ربامج التي رمبا تساعدك
عىل تخفيض تكلفة الطاقة ،يرجى االتصال بسلطة بحث
وتنمية الطاقة يف والية نيويورك (New York State Energy
 )Research and Development Authorityعىل الهاتف رقم
 866-697-3732أو زيارة:
www.nyserda.ny.gov/residential.
إذا كان بيتك بحاجة إىل خدمات التهيئة للطقس ،اتصل
مبكتب والية نيويورك لتحديث اإلسكان واملجتمعات (New
 )York State Homes and Community Renewalعىل
هاتف رقم  866-275-3427أو زر املوقع اإللكرتوين:
www.nyshcr.org/programs/weatherizationassistance

ماذا لو كنت تعاين حالة طوارئ خاصة بالطاقة؟
إذا كان لديك أزمة طارئة تخص الطاقة ،مثل إنذار بقطع
التيار أو انخفاض مخزون وقود التدفئة إىل أقل من ربع
الخزان ،ميكنك تقديم طلب لدى دائرة الخدمات االجتامعية
املحلية للحصول عىل مخصصات الطوارئ من برنامج
"هيب" .إذا كنت مؤه الً ،ستكون مخصصات "هيب" هذه
إضافة للمستحقات العادية التي تحصل عليها من برنامج
"هيب" إذا كانت قد نفذت.
قد تكون مؤه الً للحصول عىل مخصصات "هيب" الطارئة
إذا:
•كان دخلك مساو أو دون معيار الدخل الحايل أو أن
تكون تتلقى معونة األرسة أو معونة شبكة األمان أو
سناب أو دخل الضامن التكمييل ( )SSIحسب تصنيف
كود أ ،وليس لديك ما يكفي من املارد السائلة ملجابهة
الوضع الطارئ  -و -

هـيـب

يقوم برنامج املساعدات الخاصة بالطاقة املنزلية "هيب" ( )HEAPمبساعدة سكان نيويورك من ذوي الدخل املتدين عىل دفع
فواتري الطاقة .إذا كانت فواتريك تزيد عام تستطيع سداده ،قد يتمكن برنامج "هيب" من مساعدتك يف تدفئة منزلك.

كيف تقدم طلب؟
ميكنك تقديم طلب للمخصصات العادية من برنامج "هيب"
من خالل:
•شخصي اً :ميكنك تقديم طلب يف دائرة الخدمات
االجتامعية املحلية أو يف العديد من الجمعيات
املجتمعية املحلية  -أو -

•البد وأن يكون نظام التدفئة القائم عىل الغاز الطبيعي
أو الكهرباء متوقف اً أو من املقرر أن يتم إيقافه  -أو -

•عرب الهاتف والربيد :ميكنك االتصال بدائرة الخدمات
االجتامعية املحلية وتطلب منهم إرسال طلب "هيب"
إليك عرب الربيد أ ميكنك تنزيله طلب "هيب"* من
االنرتنت وإرساله بالربيد  -أو -

•نفذ الخشب أو الفحم أو غريها من مصادر الطاقة أو
كان لديك ما يكفي ألقل من عرشة أيام  -أو -

•إلكرتوني اً :إذا كنت تعيش خارج مدينة نيويورك ،ميكنك
زيارة myBenefits.ny.gov :إلكامل طلب إلكرتوين.

•قد نفذ لديك الوقود (زيت الوقود أو الكريوسني أو
الربوبان) أو إذا بقي لديك أقل من ربع الخ ّزان  -أو -

•الكهرباء رضورية لعمل نظام التدفئة لديك وهي إما
مقطوعة أو من املقرر أن يتم قطعها.

قد يتمكن برنامج "هيب" من مساعدتك إذا كان مصدر
التدفئة يف منزلك:
•الزيت
•الكريوسني
•الفحم
•ال ذُرة

•الكهرباء
•الربوبان
•الغاز الطبيعي
•الخشب أو قطع الخشب

قد تكون مؤهال للحصول عىل املخصصات العادية من
برنامج "هيب" إذا:
كنت أنت وأف راد أهل دارك مواطنني بالواليات املتحدة أو أجانب
مؤهلني
و-كان دخل أهل دارك الشهري اإلجاميل يساوي أو يقل عن معايري
الدخل الحالية املحددة لحجم أرستك .ميكن االطالع عىل املعايري
من - otda.ny.gov/programs/heap :أو -
تتلقى مخصصات برنامج املعونة الغذائية التكميلية "سناب"
 أو -تتلقى املعونة املؤقتة  -أو -

ستختلف قيمة املستحقات التي تحصل عليها من برنامج "هيب"
باختالف دخل أرستك وقد تكون متوفرة لك حتى لو كانت تكاليف
تدفئتك محسوبة ضمن اإليجار.
قد تكون كذلك مؤهال للحصول عىل املخصصات العادية من برنامج
"هيب" حتى ولو كان لديك أمواالً بالبنك أو أسهم أو سندات أو أية
موارد أخرى.
إذا كنت مؤهال للحصول عىل مخصصات "هيب" فقد تكون
مؤه الً ملخصصات برنامج املعونة الغذائية التكميلية "سناب".
ميكنك التحقق من أهليتك والتقديم لربنامج "سناب" من عىل
.myBenefits.ny.gov
*قم بزيارة  otda.ny.gov/programs/heap/applyللحصول عىل قامئة بأرقام
االتصال بدوائر الخدمات االجتامعية املحلية وللحصول عىل طلب برنامج "هيب".

تتلقى دخل الضامن التكمييل ( )SSIحسب تصنيف "كود أ"
(للذين يعيشون مبفردهم)

