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خطة الحماية الشتوية
تعمل خطة الحماية الشتوية )Winter Protection Plan, WPP( عىل 

كات الغاز الطبيعي والكهرباء  حماية كبار السن ومحدودي الدخل من عمالء �ش
الخاضعة للتنظيم من لجنة ميشيغان للخدمة العامة )MPSC(. ويمكن أن 
ُيع�ف العمالء من قطع خدمة الكهرباء أو الغاز الطبيعي ومن فوات�ي الخدمات 

ف 1 نوفم�ب و31 مارس. ة ب�ي ي الف�ت
المرتفعة �ف

ل األشخاص لهذه الخطة إذا انطبقت عليهم أيٌّ من المعاي�ي التالية: ويتأهَّ

؛	  أن تبلغ أعمارهم 65 عاًما أو أك�ب
أن يتلقوا مساعدة نقدية، أو غذائية، أو طبية )Medicaid( من 	 

 Michigan( إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان
Department of Health and Human Services, MDHHS(؛ 

أو أن يبلغ دخل أ�تهم 150% من توجيهات مستوى الفقر االتحادية 	 
)R 460.102)n(( أو أقل من ذلك.

ي خطة الحماية الشتوية سداد 
ف �ف ف كبار السن المشارك�ي ف عىل المواطن�ي ال يتع�يَّ

ة خالل موسم التدفئة. أي مدفوعات شهرية ُمحددَّ

ف سداد  ل�ي وتتيح خطة الحماية الشتوية للعمالء محدودي الدخل الُمؤهَّ
ي 

رة، �ف مدفوعات شهرية تعادل قيمتها 7% من قيمة الفاتورة السنوية الُمقدَّ
ب انقطاع الخدمة خالل هذه  ف شهر نوفم�ب وشهر مارس، وتجنُّ ة ما ب�ي الف�ت

هم أعىل من ذلك.  ة، ح�ت لو كانت قيمة فوات�ي الف�ت

ن  ة الحماية، يجب عىل محدودي الدخل وكبار السن المشارك�ي ي نهاية ف�ت
�ن

ن شهر  ة ما ب�ي ي الف�ت
ي الخطة سداد أيِّ مبالغ ُمستحقة عىل هيئة أقساط �ن

�ن
. أبريل وشهر نوفم�ب

ي هذه الخطة أو الخطط األخرى للحماية من 
للتقدم بطلب للمشاركة �ن

مة للخدمة. كة الُمقدِّ قطع الخدمات، اتصل بال�ش

احصل عىل المساعدة من خالل االتصال بالرقم 1-1-2
إن خدمة االتصال بالرقم 2-1-1 هي خدمة هاتفية مجانية شاملة ومتاحة 
ي يمكن أن  عىل مدار الساعة، تربط األشخاص بالمعلومات أو الوكاالت ال�ت

ي الحصول عىل مساعدة الخدمات، ومدفوعات اإليجار، ورعاية 
تساعدهم �ف

، واالستشارات،  ي
، ومآوي الطوارئ، والتدريب الوظي�ف ف األطفال والمسن�ي

والخدمات األخرى.

نت  ي mi211.org عىل اإلن�ت
و�ف اتصل بالرقم 211 أو قم بزيارة الموقع اإللك�ت

رة.
ِّ
للحصول عىل معلومات بخصوص الخدمات المتوف

)Home Heating Credit( لية ن منحة التدفئة الم�ن
ي سداد فوات�ي 

ف الحصول عىل منحة للمساعدة �ف ل�ي يمكن لألشخاص المؤهَّ
لية  ف م بطلب للحصول عىل منحة التدفئة الم�ف التدفئة الشتوية. ويمكنك التقدُّ

إذا كنت من محدودي الدخل أو كنت تتل�ت إعانة حكومية أو تعويضات 
ف استيفاء التوجيهات بناًء عىل دخل  بطالة. ويجب عىل العمالء المؤهل�ي

م قبل يوم 30  األ�ة، واإلعفاءات، وتكاليف التدفئة. ويجب عليك التقدُّ
سبتم�ب من كل عام. 

ي والية 
ويمكن طلب نموذج الطلب )MI-1040CR-7( من إدارة الخزانة �ف

ميشيغان )Michigan Department of Treasury( من خالل االتصال 
www.michigan. ي

و�ف بالرقم 4486-636-517 ، أو قم بزيارة الموقع اإللك�ت
gov/treasury للحصول عىل المزيد من المعلومات 

ي إعداد الكشوفات 
ي تساعد �ف مات ال�ت ويمكنك أيًضا التواصل مع المنظَّ

م للحصول عىل المنحة:  ي التقدُّ
يبية للحصول عىل المساعدة �ف ال�ف

 American( مات الجمعية األمريكية للمتقاعدين وتشمل تلك المنظَّ
Association of Retired Persons, AARP( و جمعية المساعدة 

.)Accounting Aid Society( المحاسبية

ون  وري أن يعرف األشخاص الذين يتع�ث انية األ�ة. ومن ال�ف ف ي م�ي
وبان أن يكون لها تأث�ي كب�ي �ف يمكن لفوات�ي الكهرباء والغاز الطبيعي وال�ب

رة. ويوجد العديد من برامج مساعدة الطاقة للعمالء كبار السن ومحدودي الدخل 
ِّ
ي سداد فوات�ي الطاقة أن المساعدة قد تكون متوف

�ف
  . ف ل�ي الُمؤهَّ

ي 
ي موعدها. وال تنتظر تل�ت

وبان بمجرد أن تعلم أنك ستكون غ�ي قادر عىل سداد الفاتورة �ف د ال�ب مة للخدمة أو مورِّ كة الُمقدِّ اتصل بال�ش
ي تستخدمها بصفتك  ي موقف ينفد فيه الوقود لديك. أنت مسؤوٌل عن سداد تكاليف الطاقة ال�ت

إشعار قطع الخدمة أو تضع نفسك �ف
ي موعدها. وإن لم تكن قادًرا عىل سداد الفاتورة 

عميل مرافق عامة، ومن المهم أن تبذل قصارى جهدك من أجل سداد فاتورة الخدمة �ف
ء عىل اإلطالق. ي

د أيَّ �ش ٌ من أال تسدِّ ا خ�ي د سداًدا جزئيًّ بالكامل، فأن تسدِّ

https://www.mi211.org/
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.aarp.org/money/taxes/?migration=rdrct
https://www.aarp.org/money/taxes/?migration=rdrct
https://accountingaidsociety.org/
https://www.aarp.org/money/taxes/?migration=rdrct
https://www.aarp.org/money/taxes/?migration=rdrct
https://accountingaidsociety.org/
https://accountingaidsociety.org/
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 برنامج إغاثات الطوارئ التابع للوالية 
)State Emergency Relief, SER(

نامج إغاثات الطوارئ التابع للوالية )SER( مساعدة األ� محدودة  يمكن ل�ب
الدخل عىل سداد جزء من فوات�ي التدفئة أو الكهرباء والحفاظ عىل استمرار 

نامج عىل مدار العام. ر ال�ب
َّ
خدمات المرافق لديهم أو إعادتها. ويتوف

 Department( اتصل بالمكتب المحىلي إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانية
of Health and Human Services( للحصول عىل المعلومات، أو تقدم 

م  . ويجب عىل األ� التقدُّ ي
و�ف بطلب من خالل موقع )MI Bridges( اإللك�ت

للحصول عىل مساعدة برنامج إغاثات الطوارئ التابع للوالية قبل الحصول 
 .)MEAP( عىل أيٍّ من خدمات برنامج مساعدات الطاقة لوالية ميشيغان

 برنامج مساعدات الطاقة لوالية ميشيغان 
)Michigan Energy Assistance Program(

يعمل برنامج مساعدات الطاقة لوالية ميشيغان )MEAP( مع األ� لتقديم 
ان 

َّ
ي للسك

ي سداد الفوات�ي واالكتفاء الذا�ت
خدمات المساعدة التكميلية �ف

نامج إغاثات الطوارئ  م ل�ب محدودي الدخل عىل مستوى الوالية. وعند التقدُّ
مي خدمات  مون من اختيار أحد مقدِّ ن المتقدِّ

َّ
التابع للوالية )SER(، سيتمك

برنامج مساعدات الطاقة لوالية ميشيغان )MEAP( للعمل معه. وتوجد قائمة 
م خدمات برنامج مساعدات الطاقة لوالية ميشيغان  ي تقدِّ مات ال�ت بالمنظَّ

. إن جميع المستفيدين  ي
و�ف عىل موقع لجنة ميشيغان للخدمة العامة اإللك�ت

ف إلدارة  كاء مجتمعي�ي من برنامج مساعدات الطاقة لوالية ميشيغان هم �ش
الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان )MDHHS(، ويمكنهم مساعدة 
ي التعامل مع عملية تقديم الطلب لدى إدارة الصحة والخدمات 

ف �ف م�ي المتقدِّ
 )MI Bridges( ي

و�ف اإلنسانية لوالية ميشيغان. قم بزيارة الموقع اإللك�ت
يك مجتمعي موجود بالقرب منك.   للبحث عن �ش

برامج خفض استهالك الطاقة
ل من قيمة فوات�ي 

ِّ
ل سيقل ف ي الم�ف

إن استهالك كميات أقل من الطاقة �ف
ي خفض 

الخدمات. ويمكن لوكاالت العمل المجتمعي المحلية المساعدة �ف
دة لمحدودي الدخل.  استهالك الطاقة، إذا ما استوفيت توجيهات ُمحدَّ
دي أعمال خفض استهالك الطاقة  ي لمتعهِّ

و�ف قم بزيارة الموقع اإللك�ت
 MDHHS( ية لوالية ميشيغان ي إدارة الصحة والخدمات الب�ش

�ف
ًدا ألعمال الحماية  ي لتجد متعهِّ

و�ف Weatherization Operators( اإللك�ت
ي مقاطعتك.

ئ �ف من عوامل الطقس الس�ي

ر لجنة ميشيغان للخدمة العامة كتيًبا بعنوان "نصائح من مورد 
ِّ
وتوف

Energy Saver-( "ي المنازل
"Energy Saver" حول توف�ي الطاقة والمال �ف

Tips on Saving Money and Energy in Your Home(. وللحصول 
ب، اتصل بلجنة ميشيغان للخدمة العامة  عىل نسخة مجانية من هذا الكتيِّ

ه من  ب، وغ�ي ر أيًضا هذا الكتيِّ
َّ
)MPSC( عىل الرقم  9555-292- 800. ويتوف

ي 
و�ف ق بالخدمات، عىل الموقع اإللك�ت

َّ
بات الخاصة بمسائل هامة تتعل الكتيِّ

.www.michigan.gov/mpsc :للجنة ميشيغان للخدمة العامة

www. :وتوجد مجموعة من الموارد والمعلومات المتعلقة بالطاقة عىل
.michigan.gov/bewinterwise

ي الخدمة 
الحماية والمساعدة للعمالء الموجودين �ن

ن القداىم العسكرية والمحارب�ي
بالنسبة إىل عمالء المرافق أو أزواجهم/زوجاتهم، الذين استدعاهم الرئيس أو 
عِلنت فيه حالة طوارئ 

ُ
ي وقٍت أ

الحاكم ألداء الخدمة العسكرية بدوام كامل �ف
أو حرب قومية أو عىل مستوى الوالية، يمكنهم التقدم بطلب للحصول عىل 

حماية ضد انقطاع خدمات الكهرباء أو الغاز الطبيعي لمدة تصل إىل 90 يوًما. 
ة الحماية. وقد تطلب  ويمكن لهؤالء العمالء التقدم مرًة أخرى بطلب لمد ف�ت

ا بحالة الخدمة العسكرية. وسيظل العمالء  كة المقدمة للخدمة إثباتً ال�ش
ة الحماية. اتصل  ي اسُتخِدمت خالل ف�ت ف بالسداد مقابل الخدمات ال�ت ُملَزم�ي

مة للخدمة لتقديم طلب. كة الُمقدِّ بال�ش

ي الخدمة 
ف القدام وأ� من هم �ف م، يمكن أل� المحارب�ي وإضافة إىل ما تقدَّ

العسكرية الحصول عىل مساعدة مالية طارئة لسداد فوات�ي الكهرباء، والزيت، 
والغاز، واألنواع األخرى من وقود التدفئة. اتصل بإدارة الشؤون العسكرية 

 Michigan Department of( ي ميشيغان
ف القدام �ف والمحارب�ي

 .)Military and Veterans Affairs

يبية الفيدرالية لألشخاص  ي عىل الدخل المكتسب )Earned Income Tax Credit, EITC( هو أحد المخصصات ال�ف ي�ب الخصم ال�ن
دة يمكنها أن تساعدهم عىل تعويض تكاليف المعيشة  َ ائب أقل، وقد يحصلون عىل مبالغ ُمس�ت لون ب�ف . وسيدين األشخاص المؤهَّ ي

ف بدوام كامل أو جز�ئ العامل�ي
ائب عىل الدخل الحصول عىل خصم، ولكن يجب عليهم تقديم  ي سداد فوات�ي الخدمة. ويمكن كذلك لألشخاص ال يدينون عموًما بأيِّ �ف

من خالل المساعدة �ف
 . ي ي�ب إقرار �ف

ي عىل الدخل المكتسب لدى مصلحة اإليرادات الداخلية )Internal Revenue Service, IRS( التابعة لوزارة  ي�ب م بطلب للحصول عىل الخصم ال�ف ويمكن التقدُّ
الخزانة األمريكية )U.S. Department of Treasury(، من خالل إكمال النموذج رقم 1040 أو 1040A وإرفاق نموذج )Schedule EIC( عند إكمال إقرارات 

ي عىل  ي�ب يبية لمصلحة اإليرادات الداخلية الخاصة بالخصم ال�ف يبة الدخل الفيدرالية الخاصة بك. وللحصول عىل التفاصيل، ير�ب االطالع عىل النماذج ال�ف �ف
ي 

و�ف ائب الداخلية )IRS( من خالل االتصال بالرقم 10401-829-800  أو زيارة الموقع اإللك�ت الدخل المكتسب. ويمكن طلب نماذج الطلب من مصلحة ال�ف
ي عىل الدخل المكتسب. ي�ب قة بالخصم ال�ف

ِّ
www.irs.gov. وللحصول عىل المزيد من المعلومات، يمكنك االطالع عىل المعلومات الخاصة بالمستهلك الُمتعل

https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=en_US
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=en_US
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93327_93336_93825-514384--,00.html
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-find-community-partners?language=en_US
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-find-community-partners?language=en_US
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531_7211-58707--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531_7211-58707--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531_7211-58707--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531_7211-58707--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531_7211-58707--,00.html
https://www.michigan.gov/mpsc
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93327_93335_95386-481609--,00.html
https://www.michigan.gov/mpsc/0,9535,7-395-93308_93327_93335_95386-481609--,00.html
https://www.michigan.gov/dmva/
https://www.michigan.gov/dmva/
https://www.michigan.gov/dmva/
https://www.michigan.gov/dmva/
https://www.michigan.gov/dmva/
https://www.irs.gov/

