
 مالحظہ کریں MassSave.com/eligible یا کال کریں پر 7267-537-866 نے کے لیے، براه کرمرکا پتہ ک قامی ایجنسی) کی اپنی مCommunity Action Program, CAPڻی ایکشن پروگرام (کمیون

آمدنی کے لحاظ سے اہل
میساچوسڻس کے 

باشندوں کو توانائی میں 
اعانت فراہم کرنا

لحاظ کے آمدنی میں کرنے نظم کو الگتوں کی توانائی
ایک کئی لیے کے کرنے مدد کی باشندوں اہل سے

ہیں۔ دستیاب  پروگرام

LIHEAP ،کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

بجلی اور قدرتی گیس کے لیے رعایتی شرحیںایندھن میں اعانت

 [کم آمدنی کے سبب LIHEAP پروگرام، یا (Fuel Assistance) ایندھن میں اعانت 
 پروگرام اعانت میں توانائی گھریلو 

ریاست کے زیر انتظام میساچوسڻس کی تمام قدرتی گیس اور بجلی کی یوڻیلیڻیز
 میں شرکت کرنے والے LIHEAP ایک رہائشی رعایتی شرح پیش کرتی ہیں۔ 

گھرانے خود بخود اندراج یافتہ ہوتے ہیں، مگر درج ذیل چیزیں موصول کرنے
والوں کے لیے بھی اہلیت دستیاب ہے:

[(Program
Low Income Home Energy Assistance)

ہے۔ ملتی مدد میں کرنے ادائیگی کی بلوں بنیادی کے حرارت کی آپ سے 
 ہو، کا کرایے یا ہو ملکیت کی آپ گھر کا آپ چاہے

یا ایندھن کے ڈیلر کو براه راست ادائیگیاں کرتا ہے۔ اس میں بجلی، قدرتی گیس، تیل، 
پروپین، کیروسین یا لکڑی شامل ہے۔

LIHEAP یوڻیلیڻی حرارتی کی آپ
ضرورت مند خاندانوں کے لیے عارضی اعانت

 عمر دراز، معذور اور بچوں کے لیے ہنگامی امداد

 تکمالتی تغذیاتی اعانت پروگرام
/(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 

 فوڈ اسڻامپس

• 

 کے لیے اہل قرار پانے کے لیے، آپ الزمی طور پر LIHEAPایندھن میں اعانت/
 میساچوسڻس کے باشندے ہوں اور آپ کے گھرانے کی مجموعی ڻیکس سے قبل ساالنہ

 آمدنی نیچے چارٹ میں دکھائی گئی رقم یا اس سے کم ہونا ضروری ہے۔

• 

MassHealth
 ,Women, Infants, and Children) خواتین، شیر خوار، اور بچوں 

WIC) کے لیے تغذیہ پروگرام 
عوامی رہائش

وسائل کی جانچ کرده عوامی فائدے کے دوسرے پروگرام

• 
•

mass.gov/home-energy-assistance-programs

• 
•

پر کال کریں 8175-632-800 مالحظہ کریں یا

 آمدنی کی اہلیتی رقوم2021

رعایتی شرح کے لیے درخواست دینے کے لیے، براه کرم اپنی مقامی یوڻیلیڻی
سے بذریعہ فون رابطہ کریں یا ان کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

ادائیگی کے منصوبے اور معافی کے پروگرام

یوڻیلیڻیز ادائیگیوں کو آپ کے بل کے بقایا حصوں پر بڑھانے کے لیے آپ کے
ساتھ کام کریں گی۔ وه ایک معافی پروگرام بھی پیش کرتی ہیں جس میں اگر آپ 

بر وقت بجٹ کی ادائیگیاں کرنے پر قادر ہوں تو بقایا بیلنسز کو معاف کیا جا 
رابطہ سے یوڻیلیڻی اپنی راست براه کرم براه لیے، کے کرانے اندراج ہے۔ سکتا 
 کریں۔

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

تک $39,105 
تک $51,137 
تک $63,169 
تک $75,301 
تک $87,233 
تک $99,265 

تک $1,01,521 
تک $1,03,777 
تک $1,06,033 

گھرانے میں موجود
افراد کی تعداد

نیگھرانے کی ساالنہ آمد

•
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF)

(Emergency Aid to the Elderly, Disabled and Children, EAEDC) 

https://mass.gov/home-energy-assistance-programs
https://MassSave.com/eligible


 بچانا موسم سے رکفایت او توانائی کی

Mass Save® کے کفیل آپ کے یوڻیلیڻی بلوں کو کم کرنے اور  
 وانائی کی بچت کرنے کے مواقعآپ کے پیسے بچانے کے لیے ت

وانائی کی تشخیص کیقیمت گھریلو ت شناخت کرنے کے لیے بال
ائی کے لحاظ سےعالوه، آپ کو توان پیشکش کرتے ہیں۔ اس کے 

 الئٹ بلب، کم روانی والے شاور ہیڈز، اور ڻونڻی کے LED کارگر 
ایریڻرز موصول ہوں گے جو آپ کی تشخیص کے دوران نصب

 کیے جاتے ہیں۔ 

 ده اپالئنسز عملی حالت میں ہیں اور ان کےنیز، اگر آپ کی موجو
 وتا ہے تو، آپ پر کسی الگت کے بغیر آپ کوا تعین ہناکاره ہونے ک

 نئی اپالئنسز موصول ہو سکتی ہیں، جیسے:

ڈیفائرہیومی ڈی • ریجریڻرریف •

شنرکنڈی ونڈو ایئر • زرفری •

 ہیڻر پانی واال ریلو گرمگھ

سڻیٹرمورام کے قابل تھروگپ

• 

•

 نظام کی یانظام ( رارتیح
مرمت)

•

ہونے واال نے سے لوڈسام
کالتھ واشر

•

گیری ہوا حاجزیت، کی دیوار اور خانے باال میں ماتخد قیمت بال دیگر
 کا کام، اور آپ کے پورے گھر میں ہوا کے رساؤ کو سیل کے لگانے 

 کرنا شامل ہو سکتے ہیں۔

 قدرتی گیس، تیل، ا گھر بجلی،ات دستیاب ہیں چاہے آپ کیہ خدم
اب ہیںجاتا ہو۔ یہ خدمات دستی کیا لکڑی سے گرم اپروپین، کیروسن ی

 یونٹ والی 4 ات 1 چاہے آپ گھر کے مالک ہوں، کرایہ دار ہوں یا 
 ایسی عمارت کے مکان مالک ہوں جس میں کم از کم آدھی یونٹ

 قرار یافتہ کرایہ داروں کے لیے ہوں۔ ظ سے اہلادنی کے لحآم

کمیونڻی کے لیے، کے لیے درخواست دینے خدمت مزید جاننے یا اس
 کی اپنی مقامی ایجنسی سے رابطہ کریں۔ (CAP) ایکشن پروگرام 

پر کال کریں 7267-537-866 کا پتہ کرنے کے لیے، CAP اپنے
مالحظہ کریں۔ MassSave.com/eligible ای

پانچ یا زائد یونٹ والی ایسی عمارتوں کے مکان مالکان جس میں کم 
 رفین آمدنی کے لحاظ سے اہل ہوں انہیں چاہیے کہمتص %50 از کم 

پر leanmultifamily.org اپر کال کریں ی617-348-6425
 درخواست دیں۔

 تحفظات اور دیگر اعانت

یوڻیلیڻی کے خاتمے کی جانب سے تحفظات
 نومبر سے 15 وڻیلیڻیز حرارت سے متعلق خدمت کوقدرتی گیس اور بجلی کی ی

 نومبر سے قبل عدم ادائیگی 15 تک بند نہیں کریں گی، کیونکہ مارچ 15 لے کر
 کے سبب اس مدت تک خدمت بند نہیں کی گئی تھی۔

 اری ہےفرد (بالغ یا بچے) کو سنگین بیم اری - اگر گھرانے میں کسیسنگین بیم
 ادتا۔ دستاویزی شہکیا جائے گ وڻیلیڻیز کو ختم نہیںقدرتی گیس اور بجلی کی ی تو

 ده کےفراہم کنن وڻیلیڻیفارم ی کا گدستیدنظر ایک طبی تصدیق اور مالی تنکے م
 ا الزم ہے۔پاس جمع کروان

 ماه سے کم عمر 12 اه سے کم عمر کے بچے - اگر آپ کے گھرانے میںم 12
 ا۔کیا جائے گ وڻیلیڻیز کو ختم نہیںقدرتی گیس اور بجلی کی ی فرد ہو تو کا کوئی

 وڻیلیڻیارم یف الی تنگدستی کادنظر ایک سند والدت اور مشہادت کے م اویزیدست
 پاس جمع کروانا الزم ہے۔ ده کےفراہم کنن

زائد سے اس یا سال 65 عمر کی ممبران بالغ کے گھرانے اگر - افراد دهرسی عمر
 سے (Department of Public Utilities) وڻیلیڻیزک یڈپارڻمنٹ آف پبل ہو تو 

 ائےج کیا نہیں ختم کو وڻیلیڻیزی کی بجلی اور گیس قدرتی بغیر کیے حاصل ازتاج
 گا۔

 وڻیلیڻیاتی یوڻیلیڻی کے گاہک - اگر آپ کی بجلی یا گیس کی خدمت بلدیدیاتی یبل
ایت کی پیشکشوں کےفراہم کی جاتی ہے تو، توانائی میں کف کمپنی کے ذریعے

مالحظہ کریں۔ muniHELPS.org بارے میں مزید معلومات کے لیے 

 وڻیلیڻیقدرتی گیس اور/یا بجلی کی ی مزید جاننے کے لیے، براه کرم اپنے مقامی
 سے رابطہ کریں۔

سائلرارت میں اعانت کے دیگر وح

 Emergency Food and Shelterاه پروگرام (ہنگامی غذا اور پناه گ
Program, EFSPانت کی آپ کی مقامی)، جس کا بندوبست اکثر ایندھن میں اع 

انت فراہمقتی اعا ہے، آپ کے یوڻیلیڻی بل میں یک وا جاتایجنسی کے ذریعے کی
 efsp.unitedway.org کرم براه کیلئے، معلومات مزید ہے۔ سکتا ہو اہل اک کرنے 

 الحظہ کریںم

 ان (Good Neighbor Energy Fund) فنڈ وانائیاچھے پڑوسی کے لیے ت
 االی تنگدستی کا سامنا ہے جنہیں عارضی مفراہم کرت ک وقتی گرانٹلوگوں کو ی

 ظ سے اہل نہیں ہیں۔انت کے لیے آمدنی کے لحاا ہے لیکن وه ایندھن میں اعہو رہ
 فنڈ اور دیگر مدد کے لیے اپنی مقامی سالویشن وانائیاچھے پڑوسی کے لیے ت

کوڈ ایریا (یا 3047-334-800 یا کریں طہراب سے (Salvation Army) آرمی
پر magoodneighbor.org آپال کرین) پر ک1320-262-800 میں 413

ان سکتے ہیںبھی مزید ج

، (United Way) ائیڻڈ وے، یون (Catholic Charities) کیتھولک چیریڻیز 
ہیں۔ سکتی ہو اہل کی کرنے مدد بھی تنظیمیں مقامی دیگر یا قصبہ، یا سڻی کی آپ 
ڈائل کریں 211 مات کےق معلوات سے متعلاجی خدمدیگر سم اچوسڻس میںمیس

(Community Action Program, CAP) روگرامپ ایکشن کمیونڻی 
 7267-537-866 کرم براه لیے، کے کرنے پتہ کا ایجنسی مقامی اپنی کی 

ریںمالحظہ ک MassSave.com/eligible ر کال کریں یاپ

ہم  MASS SAVE  ہیں

https://MassSave.com/eligible
https://magoodneighbor.org
https://efsp.unitedway.org
https://muniHELPS.org
https://leanmultifamily.org
https://MassSave.com/eligible
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