
 لعناية: العمالء السكنيين
 هل تحتاج إلى مساعدة في فاتورة التدفئة الخاصة بك؟

 

ك  2020-2019( لعام LIHEAPلقد ُوِضع برنامج المساعدة في دعم الطاقة لمحدودي الدخل ) المنازل والمستأجرين محدودي لمساعدة الُمؤهَّلين من مالَّ
 الدخل في آيوا في سداد جزء من تكاليف التدفئة األساسية الخاصة بهم في موسم التدفئة الشتوي. 

 

 وتستند المساعدة إلى دخل األسرة، وحجم األسرة، ونوع الوقود، ونوع السكن.
 

م، فيرجى زيارة  ًدا أين يمكنك التقد ِ للتواصل مع وكالة العمل المجتمعي المحلية، أو  apply-https://humanrights.iowa.gov/dcaa/whereإن لم تكن متأك ِ
 ، أو راسل:1-1-2اتصل برقم 

 

LIHEAP 
Iowa Department of Human Rights 

Capitol Complex 
Des Moines, IA  50319 

 
 التقديم:مواعيد 

 سنة وأكبر( و/أو ذوي االحتياجات الخاصة:  60كبار السن ) •
 2020أبريل   30حتى  2019أكتوبر  1من 

 جميع األسر األخرى:  •
 2020أبريل   30حتى  2019نوفمبر  1من 

 

 الوثائق المطلوبة:

 سنة وأكبر(  19إثبات دخل )لجميع أفراد األسرة الذين تبلغ أعمارهم  •
 2018يوًما، أو خطاب المنح الخاص بالضمان االجتماعي، أو اإلقرار الضريبي لعام  30قسائم الرواتب آلخر  

 أفراد األسرة )يلزم تقديم الوثائق( بجميعأرقام الضمان االجتماعي الخاصة  •

 فاتورة تدفئة حديثة •

 فاتورة كهرباء حديثة •
 

 كاسبو األجور: 
 يوًما قبل تاريخ تقديم الطلب، أو نسخة من إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية.  30الرواتب الخاصة بك آلخر يرجى إحضار نسخ من قسائم 

 الدخل الثابت: 
،  (Family Investment Program)يمكن أن يشمل هذا الدخل: مخصَّصات الضمان االجتماعي، ودخل الضمان التكميلي، وبرنامج االستثمار األسري 

 يوًما.  30لقدامى، وتأمين البطالة، والمعاشات. ويرجى إحضار نسخ من قسائم الرواتب الخاصة بك آلخر ومساعدة المحاربين ا
 أصحاب المهن الحرة/المزارعون:

 يرجى إحضار نسخة من آخر إقرار بضريبة الدخل الفيدرالية.
 (:FIPالمستفيدون من برنامج االستثمار األسري )
 ( أو التواصل مع المكتب المحلي للحصول على معلومات مستندية مقبولة. DHSارة حقوق اإلنسان )يرجى إحضار نسخة من اإلخطار بقرار إد 

 

 إذا كنت تتلقى نفقة زوجية أو نفقة أطفال، فسيلزم أيًضا التحقُّق منها.
 

 
 
 

 

 الحد األقصى للدخل            
 سنويَا األسرة 

 الدخل اإلجمالي الحجم

 دوالر 21,858 1

 دوالر 29,593 2

 دوالر 37,328 3

 دوالر 45,063 4

 دوالر 52,798 5

 دوالر 60,533 6

 دوالر 68,268 7

 دوالر 76,003 8

 وبالنسبة لألسر التي تتألَّف من أكثر من ثمانية أفراد، 

 دوالًرا لكل فرد إضافي. 7,735فأِضف مبلغًا وقدره 
 

  

  

  

https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply

