
) وفواتیر الخدمات وخدمة ĎỆẸÉĐẠĀCفیروس كورونا (
 االتصاالت والنطاق العریض

 ھل تشعر بالقلق بخصوص فاتورة الطاقة الخاصة بك؟
الذین یحتاجون إلى المساعدة في فواتیر الكھرباء أو الطاقة بسبب تأثیرات فیروس كورونا  العمالء السكنیینیجب على 

)COVID-19:أن یتبعوا الخطوات التالیة ( 

د البروبان لالستفسار عن أنواع وسائل الحمایة، أو التمویل، أو  -  كن مبادًرا :1الخطوة  م الخدمة أو موّرِ اتصل بمقدِّ
 خیارات السداد المرنة، أو أدوات توفیر الطاقة ومواردھا المتاحة.

واسأل عن كیفیة الحصول  1-1-2اتصل بالرقم  - 211احصل على المساعدة من خالل االتصال بالرقم  :2الخطوة 
لمعرفة الوكاالت التي  www.mi211.org مساعدة في دفع فاتورة الخدمة، أو انتقل إلى الرابط اإللكترونيعلى 

  یمكنھا مساعدتك في فاتورة الطاقة.

شكٍل مباشر من تقدَّم ب - )State Emergency Relief, SERبرنامج اإلغاثة الطارئة التابع للوالیة ( :3الخطوة 
. ویلزم تقدیم 6424-275-855للحصول على المساعدة في سداد الفاتورة، أو اتصل بالرقم  MI Bridges خالل

م الخدمة أو بیانات من أجل التحقُّق من دخلك، ومن ثم فقد تحتاج إلى العمل أوًال  للحصول على نصائح  1-1-2 مع مقدِّ
 تخص التعامل مع ھذا اإلجراء.

ارة الخزانة في الموقع اإللكتروني الخاص بإد قم بزیارة - تقدَّم بطلب للحصول على منحة التدفئة المنزلیة :4الخطوة 
لمعرفة ما إذا كنت ُمؤھًال. وعلى الرغم من أن  )Michigan Department of Treasuryوالیة میشیغان (

ع ھذا التمویل، فإنك ال تحتاج إلى سداد الضرائب أو انتظار اإلقرار الضریبي قبل  إدارة الخزانة في والیة میشیغان توّزِ
 تلقي ھذه المنحة، فتقدَّم بطلب اآلن لمعرفة ما إذا كنت ُمؤھًال. 

للحصول على المزید من المعلومات  انقر ھنا)COVID-19.( بسبب فیروس كورونا المساعدة متوفرة، حتى لو تغیَّر دخلك 
 حول مساعدات الطاقة.

) COVID-19تأثیرات فیروس كورونا (الذین یحتاجون إلى المساعدة في فواتیر الخدمات بسبب العمالء التجاریین یجب على 
 أن یتبعوا الخطوات التالیة:

د البروبان لالستفسار عن أنواع  - كن مبادًرا :1الخطوة  م الخدمة أو موّرِ الحمایة، أو التمویل، أو  وسائلاتصل بمقدِّ
على المعلومات الخاصة  خیارات السداد المرنة، أو أدوات توفیر الطاقة والموارد المتاحة. واتبع ھذه الروابط للحصول

 .)DTEشركة (أو ) Consumers Energyلشركة (بالعمالء التجاریین 

مجموعة من )MEDC(توفر مؤسسة میشیغان للتنمیة االقتصادیة   - استكشف خیارات المساعدة المتاحة :2الخطوة 
توجد أیًضا موارد عامة ونصائح للمستھلكین على . لمساعدة الشركات التجاریة في میشیغان على اجتیاز الوباء الموارد

 ).MPSC(جنة میشیغان للخدمة العامة في موقع ل صفحة مستھلكي قطاع األعمال

 :DTEلعمالء قطاع األعمال في شركة الطاقة 

https://www.mi211.org/
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=en_US
https://www.michigan.gov/taxes/0,4676,7-238-43513_66852-330928--,00.html
https://www.michigan.gov/taxes/0,4676,7-238-43513_66852-330928--,00.html
https://www.michigan.gov/documents/mpsc/ES_home_heating_help_438664_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mpsc/ES_home_heating_help_438664_7.pdf
https://www.consumersenergy.com/-/media/CE/Documents/news-and-information/small-biz-covid.ashx?la=en&hash=F67F75D0B3EDEC22FF397BE346804610
https://newlook.dteenergy.com/wps/wcm/connect/dte-web/quicklinks/footer/covid19-business
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/
https://www.michiganbusiness.org/about-medc/covid19/
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93328_93337---,00.html


 DTEمن شركة الطاقة ) COVID-19(رابط دعم فیروس كورونا 
بمراجعة سیاسات خطط الدفع الخاصة بھا مؤقتًا لحمایة أولئك الذین تأثروا سلبًا  DTEقامت شركة الطاقة 

 .تتوفر معلومات وموارد خیارات الدفع على الرابط أعاله). COVID-19(بفیروس كورونا 

 :Consumers Energyلعمالء قطاع األعمال في شركة الطاقة 

الخاص للشركات التجاریة الصغیرة من قبل شركة الطاقة ) COVID(استجابة فیروس كورونا 
Consumers Energy  

یستخدم ھذا الرابط الذي یحتوي على رقم ھاتف من قبل الشركات التجاریة عند مواجھة صعوبة في دفع فواتیر 
 Virtual Energyالكھرباء، وروابط لمصادر المساعدة للشركات، وخدمة تقلیل استھالك الطاقة 

Coaching. 

 :COVID-19معلومات إضافیة للشركات الصغیرة تتعلق بفیروس 

 میشیغان -مراكز الشركات التجاریة الصغیرة  •
دم مركز تطویر الشركات التجاریة الصغیرة في میشیغان ملخًصا لبرامج الدعم والمعلومات لمساعدة الشركات یق

 ).COVID-19(التجاریة في میشیغان خالل أزمة فیروس كورونا 
 صندوق إغاثة المطاعم •

یوفر صندوق إعادة تنشیط المطاعم مساعدة طارئة للمطاعم والبارات المؤھلة وغیرھا من الشركات المؤھلة المتأثرة 
 ).COVID-19(بجائحة فیروس كورونا 

 )Michigan Safe Start Plan(خطة البدایة اآلمنة في میشیغان  •
المعلومات متاحة ألصحاب العمل . كیف ستبدأ الوالیة في إعادة االنخراط بأمان MI Safe Startتحدد خطة 

 .والموظفین والجمھور

 عملكتأكَّد من أن أسعارك ھي أفضل أسعار متوفِّرة تناسب احتیاجات  - راجع ھیكل أسعارك الحالي :3الخطوة 
مة للخدمة بشكٍل مباشر لمراجعة جمیع األسعار المتوفِّرة أو راجعھا بنفسك.   التجاري. واتصل بالشركة الُمقدِّ

 معلومات أسعار الغاز الطبیعي|  معلومات أسعار الكھرباء

ھدك من أجل سداد أنت مسؤوٌل عن سداد تكالیف الطاقة التي تستخدمھا بصفتك مستھلك للخدمة، ومن المھم أن تبذل قصارى ج
د أيَّ شيء  د سدادًا جزئی�ا خیٌر من أال تسدِّ على فاتورة الخدمة في موعدھا. وإذا لم تكن قادًرا على سداد الفاتورة بالكامل، فأن تسدِّ

  اإلطالق.

 ستجد أدناه بیانات االتصال الخاصة بشركات الخدمات الُمنظمة:

Alpena Power Co. 4900-358-989, www.alpenapower.com 
Aurora Gas Co. 989-733-6625 , www.pieg.com 

Citizens Gas Fuel Co. 2831-982-800, www.citizensgasfuel.com 
Consumers Energy Co. 5050-477-800, www.consumersenergy.com 

DTE Energy Co. 4747-477-800, www.dteenergy.com 
Indiana Michigan Power Co. 2231-672-800, www.indianamichiganpower.com 

Michigan Gas Utilities 6402-401-800, accel.michigangasutilities.com 
Northern States Power Co. (Xcel) 4999-895-800, www.xcelenergy.com 

Semco Energy Gas Co. 2019-624-800, www.semcoenergygas.com 
Superior Energy Co. 2828-468-888, www.secnaturalgas.com 

https://newlook.dteenergy.com/wps/wcm/connect/dte-web/quicklinks/footer/covid19-response
https://www.consumersenergy.com/-/media/CE/Documents/news-and-information/small-biz-covid.ashx
https://www.consumersenergy.com/-/media/CE/Documents/news-and-information/small-biz-covid.ashx
https://sbdcmichigan.org/small-business-covid19/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-100467---,00.html
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93325_93423_93501-504627--,00.html
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93325_93422_94200-504593--,00.html
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93325_93422_94200-504593--,00.html
http://www.alpenapower.com/
http://www.pieg.com/
http://www.citizensgasfuel.com/
http://www.consumersenergy.com/
http://www.dteenergy.com/
http://www.indianamichiganpower.com/
https://accel.michigangasutilities.com/
https://www.xcelenergy.com/
http://www.semcoenergygas.com/
http://www.secnaturalgas.com/


Upper Michigan Energy Resources 9137-242-800, www.uppermichiganenergy.com 
 السابقین) WEPCOلعمالء شركة (

 
800-450-7260 

 ) السابقینWPSCلعمالء شركة (
Upper Peninsula Power Co. 7680-562-800, www.uppco.com 

Wisconsin Electric Power Co. 9137-242-800, www.we-energies.com 

 Michigan Publicللحصول على مساعدة إضافیة، تواصل مع قسم مساعدة العمالء في لجنة میشیغان للخدمة العامة (
Service Commission’s Customer Assistance Division 9555-292-800) على الرقم 

 .www.michigan.gov/mpsc أو

ھل تشعر بالقلق بخصوص خدمة االتصاالت أو النطاق العریض بسبب فیروس 
 )؟COVID-19كورونا (

 برنامج مخصصات اتصال اإلنترنت واسع النطاق في حاالت الطوارئ

) FCC(إلى لجنة االتصاالت الفیدرالیة  2021ملیار دوالر في قانون االعتمادات الموحدة لعام  3.2خصص الكونجرس 
فبرایر  25في . ترنت المتصلةلمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض على دفع تكالیف خدمة اإلنترنت واسع النطاق وأجھزة اإلن

، إلنشاء برنامج مخصصات اتصال اإلنترنت واسع 29-21التقریر واألمر رقم ، اعتمدت لجنة االتصاالت الفیدرالیة 2021
 ).EBBبرنامج (رسمیًا  النطاق في حاالت الطوارئ

یمكن . المؤھلینللمستھلكین دوالًرا شھریًا لخدمات اإلنترنت واسع النطاق  50خصًما یصل إلى  EBBسیوفر برنامج 
دوالًرا شھریًا لخدمات اتصال  75للمستھلكین الذین یعیشون في األراضي القبلیة المؤھلة الحصول على دعم معزز یصل إلى 

 .اإلنترنت واسع النطاق

 دوالر على جھاز كمبیوتر محمول أو كمبیوتر مكتبي أو 100باإلضافة إلى ذلك، یوفر البرنامج خصًما لمرة واحدة یصل إلى 
دوالرات  10یتطلب الخصم لمرة واحدة دفع مشترك للمستھلك یزید عن . جھاز لوحي تم شراؤه من خالل مقدم خدمة مشارك

 .دوالًرا 50وأقل من 

ستنتھي صالحیتھا عند نفاد األموال أو بعد ستة أشھر من . میزة اتصال اإلنترنت واسع النطاق في حاالت الطوارئ مؤقتة
نھایة حالة الطوارئ الصحیة لجائحة فیروس كورونا ) HHS(یة للصحة والخدمات البشریة إعالن الوزارة الفیدرال

)COVID-19.( 

 :واألھلیة، انتقل إلى الروابط التالیة EBBللمزید من المعلومات حول برنامج 

• ice Administrative Company (USACUniversal Serv( 
 )FCC(لجنة االتصاالت الفیدرالیة  •
من المھم مالحظة أنھ یمكن ((  EBBقائمة بمقدمي الخدمات في میشیغان الذین تم تحدیدھم على أنھم یشاركون في برنامج  •

 )إضافة المزید من مقدمي الخدمة إلى ھذه القائمة بمجرد حصولھم على الموافقة الفیدرالیة المطلوبة

http://www.uppermichiganenergy.com/
http://www.uppco.com/
http://www.we-energies.com/
https://www.michigan.gov/mpsc
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-29A1.pdf
https://www.usac.org/about/emergency-broadband-benefit-program/application-and-eligibility-resources/household-eligibility/
https://www.usac.org/about/emergency-broadband-benefit-program/
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#Michigan


  WIFIخریطة نقاط اتصال شبكة 

، باالشتراك مع الوكاالت األخرى في والیة میشیغان )MPSC(باإلضافة إلى ذلك، فقد قامت لجنة میشیغان للخدمة العامة 
متاحة علنًا على مستوى الوالیة لمساعدة  WIFI، بإصدار خریطة نقاط اتصال Connected Nation Michiganو

 .ابحث عن موقع نقطة اتصال بالقرب منك .ي الوقت الحاليالسكَّان الذین لیس لدیھم اتصال باإلنترنت في منازلھم ف

 LIFELINEبرنامج 

ق، فقد تكون مؤھالً لبرنامج إذا كنت تواجھ صعوبة مالیة في الحصول على خدمة الھاتف أو اتصال إنترنت واسع النطا
Lifeline.   إذا كنت تشارك في برامجLifeline فیمكنك أیًضا المشاركة في برنامج ،EBB. 

 العاملین في میشیغان) بما في ذلك معلومات خطتھم( Lifelineقائمة بمقدمي خدمات  •
 الفیدرالیة وفي الوالیة Lifelineمعلومات إضافیة بخصوص برامج  •

 الكابل أو الھاتف/IPTVمساعدة في شكوى تتعلق بتلفزیون

، تواصل مع لجنة میشیغان للخدمة IPTVالھاتف األرضي أو خدمة بث الكابل أو تلفزیون  للحصول على مساعدة تخص خدمة
 .www.michigan.gov/mpsc أو 800-292-9555على الرقم ) MPSC(العامة 

 )COVID-19(معلومات جائحة فیروس كورونا 

تتوفَّر آخر المعلومات . تتغیر المعلومات المتعلِّقة بانتشار ھذا الوباء سریعًا
 .www.CDC.gov/Coronavirusوv/Coronaviruswww.Michigan.go على

http://cngis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d69accbb5ff422a82eccc2c9101b69d
http://cngis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d69accbb5ff422a82eccc2c9101b69d
https://www.michigan.gov/documents/mpsc/telecomm_carriers_522698_7.pdf
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93325_93425_94040_94043---,00.html
https://michigan.gov/mpsc
https://www.michigan.gov/Coronavirus
https://www.cdc.gov/Coronavirus
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