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 والية نيويورك

 برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الماء لألسر منخفضة الدخل

 قائمة المستندات المرجعية   - معلومات للمتقدمين 
 Low Income Household Water Assistanceيمكن أن يوفر برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الماء لألسر منخفضة الدخل )

LIHWAPProgram,  .المساعدة في سداد فواتير المياه والصرف الصحي المتأخرة ) 

، ستبدأ سنة جديدة للبرنامج، وقد تكون األسر مؤهلة للحصول على مساعدة إضافية حتى لو كانت قد تلقت  2022أكتوبر/تشرين األول  1في 

 ( في الماضي. LIHWAPبالفعل معونة برنامج اإلعانة في دفع تكاليف الماء لألسر منخفضة الدخل )

 يُرجى تقديم نسخ من المستندات وليس نسًخا أصلية. 

 الهوية 
 يجب على المتقدم األولي تقديم على األقل واحد مما يلي: 

 رخصة القيادة   •

 هوية عليها صورة   •

 جواز السفر األمريكي أو شهادة التجنيس •

 مما يلي:  2تقديم أو 

 شهادة الميالد أو شهادة المعمودية   •

 رقم الضمان االجتماعي   •

 بيان من شخص آخر  •

 )المكان الذي تعيش به اآلن( اإلقامة  مكان
 يجب على المتقدمين تقديم واحد أو أكثر مما يلي: 

 إيصال اإليجار الحالي مع االسم والعنوان •

 نسخة من عقد اإليجار مع العنوان  •

 الصحي أو الضرائب فاتورة المياه أو الصرف  •

 فاتورة المرافق  •

 سجالت/إيصاالت مدفوعات الرهن العقاري مع العنوان  •

 بوليصة تأمين أصحاب المنازل  •

 صك الملكية  •

 عالقة مقدم خدمة المياه و/أو الصرف الصحي 
يدفع لمقدم خدمات المياه و/أو   يجب أن يكون مقدم الطلب هو العميل المسجل لدى مقدم خدمات المياه و/أو الصرف الصحي أو يقدم مستنًدا بأنه

الصرف الصحي مباشرةً مقابل الحصول على هذه الخدمات أو يكون مسؤواًل عن دفع رسوم خدمات المياه و/أو الصرف الصحي. والعميل المسجل  

 لمستندات التالية: هو الشخص الذي لديه حساب المياه و/أو الصرف الصحي باسمه لدى مقدم الخدمة. يتعين على المتقدمين تقديم إحدى ا

 فاتورة مياه و/أو صرف صحي حالية باسم مقدم الطلب األساسي أو أي فرد آخر من أفراد األسرة؛ أو  •

 فاتورة ضريبية حالية تشير إلى رسوم المياه و/أو الصرف الصحي؛ أو  •

 و/أو الصرف الصحي مباشرةً؛ أو إيصال أو شيك ملغى أو وثائق أخرى تؤكد أن أحد أفراد األسرة يدفع لمقدم خدمات المياه  •

 عقد إيجار ينص على أن مقدم الطلب األساسي مسؤول عن فاتورة )فواتير( المياه و/أو الصرف الصحي.  •
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 الدخل
 يجب على المتقدم األولي تقديم إثبات الدخل، المكتسب أو غير المكتسب، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: 

 الراتب عن آخر أربعة أسابيعإيصاالت استالم  •

في حالة العمل لحسابه الخاص أو لديه دخل إيجار، فيقدم سجالت األعمال عن آخر ثالثة أشهر أو نموذج ضريبة دخل موقع ومكتمل للسنة   •

 السابقة أو الحالية 

 شيكات إعالة الطفل أو النفقة  •

 الدفتر البنكي/توزيعات األرباح أو بيان الفائدة •

 الساكنبيان من النزيل/ •

 نسخة من خطاب المنح أو آخر شيك لما يلي:   •

 (/ دخل الضمان االجتماعي  Supplemental Security Income, SSIالضمان االجتماعي/دخل الضمان التكميلي ) •

 ( Social Security Disability Income, SSDلإلعاقة )

 معونة المحاربين القدامى  •

 المعاشات  •

 تعويض/إعاقة العاملين •

 مخصصات تأمين البطالة  إثبات مبلغ •
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