
 توجه: مشترکین مسکونی 

 آیا برای پرداخت بل گرمایش خود نیاز به کمک دارید؟
 

( برای کمک به صاحب خانه ها و کرایه نشینان کم درآمد واجد شرایط آیووا در پرداخت بخشی از LIHEAP) 2022-2021برنامه کمک انرژی خانواده های کم درآمد 

 یه خود در فصل زمستان تدوین شده است.هزینه های گرمایش اول
 

 این امداد بر اساس درآمد خانواده، اندازه خانواده، نوع سوخت، و نوع خانه تعیین می شود.
 

دیدن کنید تا با اداره عمل  apply-https://humanrights.iowa.gov/dcaa/whereکنید، یا از  شماره گیری  را 2-1-1اگر نمی دانید برای ثبت درخواست کجا باید بروید، 

 محلی خود تماس بگیرید، در غیر این صورت با آدرس زیر مکاتبه کنید:
 

LIHEAP 

Iowa Department of Human Rights 

Capitol Complex 

Des Moines, IA 50319 
 

 زمان ثبت درخواست: 

 یا باالتر( و/یا اشخاص معلول:  60افراد سن باال ) •

 2022اپریل  30تا  2021اکتوبر 1

 سایر خانواده ها:  •

 2022اپریل  30تا  2021نومبر  1
 

 اسنادی که باید همراه داشته باشید:

ماه گذشته، یا سال گذشته تقویمی،  12روز گذشته،  30سال به باال( بسته به نوع درآمد خانواده شما، اسناد درآمد  19)برای همه اعضای خانواده  مدرک درآمد •

 هر کدام که برای شما آسان تر یا مفیدتر است.    

 )اسناد مورد نیاز است( اعضای خانواده  همهاثبات نمره تامین اجتماعی برای  •

 ل گرمایشآخرین ب •

 آخرین بل برق  •
 

 دریافت کنندگان معاش:

 روز قبل از ثبت این درخواست، یا یک کپی از آخرین اظهارنامه مالیات بردرآمد فدرالی خود را به همراه داشته باشید.  30لطفا کپی چک های خود را برای 
 

 درآمد ثابت: 

تامین اجتماعی، درآمد مکمل حمایتی، برنامه سرمایه گذاری خانواده، کمک هزینه کهنه سربازان، بیمه  درآمد مذکور می تواند موارد زیر را شامل شود: مزایای 

 روز قبل به همراه داشته باشید. 30بیکاری، و مستمری.  لطفا کپی چک های خود را برای 
 

 اشخاص دارای شغل آزاد/کشاورزها:

 خود را همراه بیاورید.لطفا یک کپی از آخرین اظهارنامه مالیات بردرآمد فدرال 
 

 :FIPدریافت کنندگان  

 فعلی خود را بیاورید یا برای کسب اطالعات سند قابل قبول با دفتر محلی خود تماس بگیرید. DHSلطفا ابالغیه تصمیم 
 

    درآمد اضافی که در اینجا به آن اشاره نشده است نیز ممکن است مورد نیاز باشد.در صورت دریافت نفقه یا هزینه کودک، این مورد نیز باید تایید شود.  
 

 

 
 

 

 حداکثر میزان درآمد
 ساالنه خانواده 

 درآمد ناخالص اندازه 

1 $25,760 

2 $34,840 

3 $43,920 

4 $53,000 

5 $62,080 

6 $71,160 

7 $80,240 

8 $89,320 

 برای خانواده های دارای بیش از هشت عضو، 

 برای هر عضو خانواده اضافه می شود.  $9,080
 

  

  

  

  

  

  

  

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

