
 
 (LIHEAP)برنامج المساعدة بالطاقة المنزلیة لمحدودي الدخل 

 2023-2022صفحة الوقائع للسنة التقویمیة 
 تحت إشراف إدارة الخدمات المجتمعیة المحلیة 
 خدمات مقدمة من قبل وكاالت العمل المجتمعیة 

 
 ): 2مساعدة األسر ذات الدخل المنخفض بموجب عنصرین ( الغرض: 

 المساعدة لكافة األسر المؤھلة. تقدیم  –الدعم  .1
 تقدیم المساعدة لألسر المؤھلة التي تواجھ أزمة في تأمین حاجتھا للتدفئة.  – أزمة  .2

 
  120بثالثة وعشرین وكالة عمل مجتمعیة لتطبیق العنصرین في جمیع   .Community Action Kentucky, Incسوف تتصل شركة طریقة التطبیق: 

 تقبل طلبات كال العنصرین في مكاتب وكاالت العمل المجتمعیة المحلیة أو مواقع محددة في كل كاونتي/محافظة. كاونتي/محافظة. 
 

   قاً لعدد أفراد األسرة:) یجب أن یكون دخل األسرة في حدود أو أقل من المبالغ التالیة المحددة وف1 التأھیل: 
 

    
 
 
 

 
 دوالر لكل فرد إضافي في األسرة.  511أضف 

 
 دفع تكالیف التدفئة كجزء غیر محدد في دفعة اإلیجار. jیجب أن یكون مسئوالً عن تكالیف تدفئة المنزل أو   )2
  إذا كان مصدر الحرارة الذي یستخدمھ خشب أیام من نفاذ الوقود لدى صاحب الطلب 4خالل قدم طلب األزمة ة لمتطلبات التأھیل، یجب أن ی إضاف  )3

اشعار   اشعار التأخر في الدفع (مثالً:أو  ةبروبان أو زیت الوقود أو كیروسین أو في حالة استالمھ من البائع إشعار قطع مصدر التدفئ غاز أو فحم أو 
مقدمي طلبات األزمة المشتركین في برنامج دفع تكلفة الكھرباء مسبقاً سوف یكونوا مؤھلین إذا كانوا  تأخر بالدفع أو اشعار إنھاء أو اشعار نھائي).

ر، یتطلب ابراز إشعار إخالء  أیام من نفاذ خدماتھم الكھربائیة المدفوعة مسبقاً. إذا كانت تكالیف الطاقة لیست جزءاً معیناً من دفعة اإلیجا 10ضمن 
 .  السكن

 أو حتى انفاق الموارد المالیة.  2023مارس  31إلى  2023ینایر 9یمكن تقدیم الطلب من   أزمة: 
 

االتصال بوكالة العمل المجتمعي في منطقتھم التخاذ   یمكنھم إما تعیین مممثل مفوض أو تقدیم الطلب بأنفسھم مقدمو الطلبات الذین ال یمكنھم 
، یجب أن یكون لدى الممثل بیان موقع یفوضھ لتقدیم الطلب نیابة عن الزوجة/كان الممثل المعین لیس رب األسرة أو الزوج  إذا   ترتیبات اخرى.

أو التخاذ   محلیة التي قد یمكنھا مساعدتھم في إیجاد ممثل لھم على األفراد الذین لیس لدیھم ممثل معین االتصال بوكالة العمل المجتمعي ال االسرة.
 شخص واحد فقط من كل أسرة یمكنھ تقدیم الطلب.  .ترتیبات أخرى

 الوثائق 
 المطلوبة: 

 : على مقدمي الطلبات إحضار التالي معھم
 أفراد األسرة. طاقة الخضراء) لكل فرد من ب اثبات برقم الضمان االجتماعي أو بطاقة اإلقامة الدائمة (ال .1
 اثبات بدخل كافة أفراد األسرة من الشھر السابق.  .2
، فاتورة من شركة الكھرباء إذا كنت مشتركاً في  نفقات التدفئة مشمولة في اإلیجار إذا كانتأحدث فاتورة تدفئة أو اثبات من صاحب الملك  .3

 برنامج الكھرباء المدفوع مسبقاً. 
 در وقود التدفئة والكھرباء. رقم الحساب واالسم على الحساب لكافة مصا .4
 

اشعار   لقطع أو التأخر في الدفع (مثالً:على مقدمي طلبات المساعدة للغاز الطبیعي أو الكھرباء إحضار إشعار ا  عنصر األزمة،، بالنسبة لإضافة
إذا كان إیجارك یشمل التدفئة، علیك أن تحضر معك عقد إیجارك  ).متأخرة لخدماتأو رصید دفعة  تأخر بالدفع أو اشعار إنھاء أو اشعار نھائي

  تبین أنھ بقيوإشعار إخالء السكن. مقدمي الطلبات المشتركین في برنامج دفع تكالیف الكھرباء مسبقاً علیھم إحضار بیان من شركة الكھرباء 
   أو أقل من تكلفة الكھرباء المسددة مسبقاً.  أیام  10لدیھم 

 المساعدات 
 المقدمة: 

االسر األقل دخالً والتي   سوف یستند على مستوى الفقر ونوع الوقود المستعمل في التدفئة.  ةمبلغ المساعدة الذي تحصل علیھ االسر  :مساعدةال
المساعدات   سیتم دفع كافة االسر المؤھلة ستحصل على مساعدة.  تستخدم وقود أعلى تكلفة خالل موسم التدفئة سوف تحصل على أعلى مساعدة.

 لبائع الرئیسي المزود لوقود تدفئة األسرة. ا الى
 

د  ق على الحد األدنى للمبلغ الضروري لتخفیف األزمة بحیث ال یتجاوز الحد األقصى للمبلغ الذي تسمح بھ لوائح الدولة.  دعمقتصر الی   أزمة:
مأوى للحاالت  أو أجھزة تدفئة معارة و (sleeping bags)أكیاس نوم    و أة أو بطانیات تكون المساعدة بشكل تسلیم وقود أو إعادة وصل الخدم 

 .  لمھددة للحیاة ساعة في الحاالت ا 18ساعة أو   48توفر مساعدة تخفیف األزمة خالل  الطارئة.
 إحالة 

 العمالء: 
  2023-2022للسنة المالیة  LIHEAPیجب على العمالء الذین یحتاجون إلى معلومات إضافیة فیما یتعلق بأي مكون من مكونات برنامج 

 3452-456-800-1 الرقم المجاني  ،Community Action Kentucky (CAK)االتصال بوكالة العمل المجتمعي المحلي الخاصة بھم أو 
  السمع). عفاءلض TTY(یتوفر خط 

 حقوق 
 مقدم الطلب 

االستئناف في حالة حرمانھ من المساعدة. سیتم شرح ھذه الحقوق وإجراءات استئناف القضیة للمتقدمین أثناء عملیة تقدیم  طلب قدم ملكل یحق 
ً إذا لم یكن مقدم الطلب راضی    .الطلب   عن القرار المحلي، یجوز لھ تقدیم استئناف إلى مجلس الوزراء لخدمات الصحة واألسرة.  ا

  محدودي الدخل مساعدة استخدم  . (LIHEAP)لحصول على المساعدة بالطاقة لمحدودي الدخل معلومات كاذبة أو تخفي معلومات ل تعطيال  القواعد: 
أبلغ عن أي   وقد یتم محاكمتك بتھمة االحتیال. LIHEAPھذه القواعد، قد تتوقف مساعدتك  خرقك في حالة   فقط ألسرتك. (LIHEAP)بالطاقة 

 . 2970-372-800-1عن طریق االتصال بالرقم الساخن  LIHEAPمعلومات تتعلق باالحتیال أو اساءة استخدام مساعدات 
 

 الدخل اإلجمالي الشھري  عدد أفراد األسرة  الدخل اإلجمالي الشھري  عدد أفراد األسرة 
1 $ 1,473 5 $ 3,518 
2 $ 1,984 6 $ 4,029 
3 $ 2,495 7 $ 4,541 
4 $ 3,007 8 $ 5,052 

 
 تقدیم  مدة 

 الطلب: 

 
 .2022 دیسمبر 16إلى  2022 نوفمبر 7یجب تقدیم الطلب خالل الفترة من   الدعم:


