
 تنبيه: للعمالء السكنيين
 هل تحتاج الى مساعدة تتعلق بفاتورة التدفئة؟

 

لمساعدة أصحاب المنازل والمستأجرين ذوي الدخل المنخفض بوالية آيوا  2021-2020 (LIHEAP)قد أنشئ برنامج دعم الطاقة المنزلية لمنخفضي الدخل 
 على دفع جزء من تكاليف التدفئة األولية لموسم التدفئة الشتوي.

 

 وتعتمد قيمة اإلعانة على دخل األسرة المعيشية، وحجم األسرة المعيشية، ونوع الوقود، ونوع السكن.
 

لالتصال بوكالة العمل المجتمعية المحلية الخاصة  apply-https://humanrights.iowa.gov/dcaa/whereأين تقدم، يرجى زيارة  إذا كنت غير متأكد من 
 ، أو الكتابة إلى:1-1-2بك ، االتصال برقم 

 

LIHEAP 
Iowa Department of Human Rights 

Capitol Complex 
Des Moines, IA  50319 

 
 متى تقوم بتقديم الطلب:

 وأكثر( و / أو ذوي اإلعاقة: 60كبار السن ) •
 2021أبريل  30إلى  2020أكتوبر  1

 جميع األسر األخرى: •
 2021أبريل  30إلى  2020نوفمبر  1

 

 ما المستندات التي تحتاج أن تأخذها معك:

 عاما فما فوق(  19إثبات الدخل )بالنسبة لجميع أفراد األسرة المعيشية الذين يبلغون من العمر  •
  2019يوما السابقة, خطاب المنح من الضمان االجتماعي او اإلقرار الضريبي لعام  30كشوف الشيكات من ال  

 جميع أفراد األسرة )الوثائق مطلوبة( لـأرقام الضمان االجتماعي  •

 دفئة حديثةفاتورة ت •

 فاتورة كهرباء حديثة •
 

 العاملون بأجر: 
 يوما السابقة لتاريخ تقديم الطلب، أو نسخة من إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية خاصتكم. 30يرجى إحضار نسخ من كشوف شيكاتكم لفترة الـ 

 دخل ثابت:
، وبرنامج االستثمار األسري، وَمعُونَة المحاربين القدامى، والتأمين ضد ويمكن أن يشمل هذا الدخل:  إعانات الضمان االجتماعي، ودخل الضمان التكميلي

 يوما السابقة. 30البطالة، والمعاشات التقاعدية.  يرجى إحضار نسخ من كشوف شيكاتكم من ال 
 العاملون لحسابهم الخاص / المزارعون:

 يرجى احضار نسخة من آخر تقرير ضريبة دخل فيدرالي لك
 :ستثمار األسريمتلقي برنامج اال

 يرجى إحضار اخطار قرار وزارة األمن الداخلي الحالي الخاص بكم أو االتصال بمكتبكم المحلي للحصول على معلومات مقبولة التوثيق.
 

 إذا كنت تتلقى النفقة أو إعالة الطفل، ستحتاج أيضا إلى التحقق منها. 
 

 
 
 

 

 الحد األقصى للدخل             
 السنوي األسرة المعيشية

 اإليرادات اإلجمالية الحجم

 دوالرا  $22,330 1

 دوالرا $30,170 2 

 دوالرا $38,010 3 

 دوالرا $45,850 4 

 دوالرا $53,690 5 

 دوالرا $61,530 6 

 دوالرا $69,370 7 

 دوالرا $77,210 8

 بالنسبة لألسر المعيشية التي تضم أكثر من ثمانية أفراد, 

 دوالرا لكل عضو إضافي.  7,840$يضاف مبلغ
 

  

  

  

  

  

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

