Chˇ˘ng Trình H Tr
Nng Lˇng cho Cˇ Dân
Massachusetts Hi 
iu Kin Thu Nhp
Có mt s chˇ˘ng trình h tr nh ng cˇ dân
hi  iu kin v thu nhp trong v n 
qu n lý chi phí nng lˇng.

H˜ TR° NHIÊN LI˛U

GIẢM GIÁ KHÍ GA TỰ NHIÊN VÀ ĐIỆN

Chng trình H’ Tr† Nhiên Liu hay LIHEAP (Chng Trình H’ Tr†
Nšng L†ng H Gia ˆình Thu Nhp Thp) s giúp quý v thanh toán
hóa n s€i m chính c a quý v . Cho dù quý v là ch nhà hay
ngi thuê nhà, LIHEAP s thanh toán tr“c tip các kho‘n cho nhà
cung cp tin ích s€i m hay nhiên liu c a quý v . Các kho‘n
thanh toán này bao gm in, khí ga t“ nhiên, du, propan, du
h�a ho c g’.

Tất cả các tiện ích điện và khí ga tự nhiên do tiểu bang
Massachusetts quản lý đều có mức chiết khấu cho đối tượng
dân cư. Các hộ gia đình tham gia LIHEAP được ghi danh tự
động, nhưng các đối tượng khác cũng sẽ hội đủ điều kiện nếu
nhận được:

ˆ
i•u kin nhn H’ Tr† Nhiên Liu/LIHEAP, quý v ph‘i là c
dân c a Massachusetts và t‡ng thu nhp hàng nšm tr˜c thu c a
h gia ình quý v ph‘i b…ng ho c ít hn s ti•n †c trình bày
trong b‘ng bên d˜i.
ˆ bit thêm thông tin v• LIHEAP, hãy truy cp
mass.gov/home-energy-assistance-programs ho c g i
800-632-8175

CÁC KHO˝N THU NH˙P H°P L˛ NˆM 2021
S° NG˛˝I TRONG
H˙ GIA ˆÌNH
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THU NHˇP H˘NG NM CA H˙ GIA ˆÌNH

lên t˜i $39,105
lên t˜i $51,137
lên t˜i $63,169
lên t˜i $75,301
lên t˜i $87,233
lên t˜i $99,265
lên t˜i $101,521
lên t˜i $103,777
lên t˜i $106,033

• H’ Tr† Tm Thi Cho Các H Gia ˆình G p Khó Khšn (TANF)
• C—u Tr† Kh–n Cp Cho Ngi Cao Niên, Ngi Tàn Tt Và Trƒ
Em (EAEDC)
• Chng Trình H’ Tr† Dinh D⁄ng B‡ Sung (SNAP)/Phiu
Th“c Ph–m
• Chng Trình MassHealth
• Chng Trình Dinh D⁄ng Dành Cho Ph N, Trƒ S Sinh Và
Trƒ Em (WIC)
• Nhà ‹ Xã Hi
• Các chng trình phúc l†i công d˜i dng tr† cp theo m—c
trung bình
˜° ˛˝ng k ý nh˙n mˆc giá chiˇt kh˘u , vui lòng liên h vi
nhà cung cấp tiện ích tại địa phương của quý vị qua điện
thoại hoặc truy c˙p tr ang web của họ.

K HOCH THANH TOÁN VÀ CÁC CHNG TRÌNH XÓA N°
Các nhà cung cp d ch v tin ích s làm vic v˜i quý v  giãn
thi gian thanh toán i v˜i nhng phn hóa n quá hn c a quý
v . H c�ng cung cp chng trình xóa n†, trong ó s d quá hn
có th †c xóa n† nu nh quý v th“c hin các kho‘n thanh toán
ngân sách ˜c tính tr˜c (budget paymnts) úng hn. ˆ ghi
danh, hãy liên lc tr“c tip v˜i nhà cung cp d ch v tin ích.

ˆ tìm kim c quan ph trách Chng Trình Hành ˆng Cng ˆng (CAP) ti a phng c a quý v , vui lòng g i 866-537-7267
ho c truy cp MassSave.com/eligible

Chˇ˘ng Trình H Tr ng Phó Thi
Tit và Tit Kim Nng Lˇng

Các H’ Tr† và B‘o
V Khác

Các nhà tài tr† c a Mass Save® cung cp d ch v ˆánh
Giá Nšng L†ng Gia ˆình mi›n phí € nhà quý v  xác
nh các c hi tit kim nšng l†ng nh…m gi‘m chi
phí d ch v tin ích và tit kim ti•n cho quý v . Ngoài
ra, quý v s nhn †c bóng èn LED tit kim nšng
l†ng, u vòi sen dòng tit kim n˜c và thit b sc
khí vòi n˜c †c l−p t trong quá trình ánh giá.

B˝O V˛ TRÁNH DNG D�CH V† TI˛N ÍCH

Ngoài ra, nu các thit b hin có ang hot ng
nhng †c xác nh là kém hiu qu‘, quý v có th
nhn †c các thit b m˜i mi›n phí, ch‰ng hn nh:
• T lnh

• Máy hút m

• T ˛ông

• ˜ i u hòa lp c a s

• H thng s i ˘m (hoc
s a ch a h thng)

• Thiˇt b làm nóng nc
trong nhà

• Máy git c a trc

• B ˛i u chnh nhit ˛ có
th° l˙p trình

Các d ch v mi›n phí khác có th bao gm cách nhit
gác mái và tng, d‘i bšng b t khe c„a và ming b t
khe h€ khí trong toàn b ngôi nhà c a quý v .
Nhng d ch v này luôn s”n có cho dù nhà quý v
†c s€i m b…ng du, khí ga t“ nhiên, in, c i, than
hay propane. Quý v có th dùng các d ch v này cho
dù quý v là ch nhà, ngi thuê nhà hay ngi cho
thuê nhà trong khu nhà 1-4 cšn h mà có ít nht n„a
s cšn h có ngi €
i•u kin v• thu nhp.

Các nhà cung cp in và khí ga t“ nhiên s không chm d—t d ch
v s€i m t‚ ngày 15 tháng 11 cho n ngày 15 tháng 3, v˜i i•u
kin là d ch v không b c−t do quý v không thanh toán ti•n tr˜c
ngày 15 tháng 11.
Bnh N ng – Các nhà cung cp khí ga t“ nhiên và in s
không chm d—t d ch v nu có bt c— ai trong h gia ình
(ngi l˜n ho c trƒ em) ang b bnh n ng. Quý v cn ph‘i
np giy xác nhn y t và m™u xác nhn khó khšn v• tài chính
cho nhà cung cp d ch v tin ích  minh ch—ng.
Trƒ em d˜i 12 tháng tu‡i - Các nhà cung cp khí ga t“ nhiên
và in s không chm d—t d ch v nu có bt c— thành viên
nào trong gia ình d˜i 12 tháng tu‡i. Quý v cn ph‘i np giy
khai sinh và m™u xác nhn khó khšn v• tài chính cho nhà cung
cp d ch v tin ích  minh ch—ng.
Ngi cao niên - Các nhà cung cp khí ga t“ nhiên và in s
không chm d—t d ch v nu tt c‘ các thành viên tr€ng
thành trong h gia ình •u 65 tu‡i tr€ lên mà không có s“ cho
phép c a S€ Tin Ích Công Cng.
Khách hàng s„ dng d ch v tin ích ô th - Nu d ch v in
ho c khí ga t“ nhiên c a quý v †c cung cp b€i mt công ty
tin ích ô th , hãy truy cp muniHELPS.org  bit thêm thông
tin v• các • xut nâng cao hiu qu‘ nšng l†ng.
ˆ tìm hiu thêm, hãy liên lc v˜i nhà cung cp d ch v khí ga
t“ nhiên và/ho c in l“c ti a phng c a quý v .

ˆ tìm hiu thêm ho c  šng ký d ch v này, hãy
liên lc v˜i c quan ph trách Chng Trình Hành
ˆng Cng ˆng (CAP) ti a phng c a quý v . ˆ
tìm kim CAP c a quý v , hãy g i 866-537-7267 ho c
truy cp MassSave.com/eligible.

Các Ngu“n Tr Giúp Sˇ‘i
’m Khác

Ngi cho thuê nhng khu nhà có t‚ 5 cšn h tr€ lên
mà trong ó ít nht là 50% ngi €
i•u kin thu
nhp nên g i n s 617-348-6425 hay np n ti
leanmultifamily.org.

Chng Trình Cung Cp Ni Tm Trú và Th“c Ph–m Kh–n Cp
(EFSP), thng do c quan ph trách chng trình H’ Tr†
Nhiên Liu ti a phng c a quý v i•u hành, có th cung
cp h’ tr† mt ln cho hóa n tin ích c a quý v .
ˆ bit thêm thông tin, vui lòng truy cp efsp.unitedway.org

CHÚNG TÔI LÀ MASS SAVE

Quf Good Neighbor Energy Fund cung cp kho‘n tr† cp mt
ln cho nhng ngi ang b kh ng ho‘ng tài chính tm thi,
nhng không
i•u kin v• thu thp cho chng trình H’ Tr†
Nhiên Liu. Hãy liên lc v˜i ˆi Quân C—u T (Salvation Army)
ti a phng ho c g i s 800-334-3047 (hay 800-262-1320
theo mã vùng 413)  bit thêm thông tin v• Quf Good
Neighbor Energy Fund và các ngun tr† giúp khác.
Quý v c�ng có th tìm hiu thêm ti magoodneighbor.org
Hi T‚ Thin Công Giáo, t‡ ch—c United Way, thành ph ho c
th trn ni quý v sinh sng, ho c các t‡ ch—c ti a phng
khác c�ng có th tr† giúp. Hãy quay s 211  bit thêm thông
tin v• các d ch v xã hi khác c a Massachusetts

ˆ tìm kim c quan ph trách Chng Trình
Hành ˆng Cng ˆng (CAP) ti a phng c a
quý v , vui lòng g i 866-537-7267 ho c truy cp
MassSave.com/eligible

