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برنامج تجميع الكهرباء المجتمعية
رسالة التبليغ
 25أغسطس 2022
عزيزي المقيم أو صاحب عمل في كامبريدج،
تحتوي هذه الرسالة على معلومات هامة تتعلق بفاتورة الكهرباء.
لديك اآلن الخدمة األساسية إلفرسورس ( .)Eversourceمعنى ذلك أن إفرسورس توصل لك
خدمة الكهرباء وأن إفرسورس هي أيضا مو ّرد الكهرباء لك (هم الذين يشترون الكهرباء لك).
مع ذلك ،لدى مدينة كامبريدج برنامج كهرباء يسمى برنامج كهرباء كامبريدج المجتمعي .في
هذا البرنامج ،تقوم شركة إفرسورس بإيصال الكهرباء خاصتك ،ولكن المدينة تختار مو ّرد الكهرباء
الخاص بها .تستعمل المدينة البرنامج من أجل تطوير مشروع طاقة شمسية في كامبريدج.
باشتراكك في المشروع ،ستساعد في إضافة المزيد من الطاقة الكهربائية المتجددة لشبكة
الكهرباء المحلية.
إذا استلمت هذه الرسالة ولم تفعل أي شيء ،ستنضم تلقائيا
لبرنامج كهرباء كامبريدج المجتمعي.
يجب أن يكون طلب االنسحاب الخاص بك مختومً ا بختم البريد
قبل  27سبتمبر  ،2022لتجنب التسجيل التلقائي في البرنامج.
اإلشتراك يعني :ستظل شركة إفرسورس هي شركة كهرباءك .سوف تستمر في استالم فاتورة
الكهرباء الخاصة بك منها واالتصال بهم في حال انقطاع التيار الكهربائي .ولكنك ستجد أن شركة
دايركت إنرجي ( )Direct Energyمسجلة في الجزء الخاص بالتوريد من فاتورة إفرسورس ،وأن
سعر برنامج كهرباء كامبريدج المجتمعي سيستعمل لحساب تكاليف اإلستعمال في فاتورتك.
إن كنت مؤهال لتسعيرة أصحاب المداخيل المنخفضة أو المساعدة في تلقي الوقود،
ستظل تتلقى هذه المنافع.
إختيار عدم اإلشتراك يعني :ستبقى شركة إفرسورس هي مزودة كهرباءك وسيبقى الجزء الخاص
بالتوريد حسب السعر األساسي لشركة إفرسورس.

فوائد اإلشتراك
كهرباء متجددة ،محلية  -ستضم الكهرباء التي ستتلقاها طاقة متجددة من مشروع المدينة
للطاقة المتجددة عندما تبدأ التشغيل .نتيجة لذلك ،ستشمل كهرباءك طاقة متجددة أكثر مما
تطلبه الوالية كحد ادني.
الخيار  -يمنحك البرنامج خيارين )1 :ستاندرد غرين ( ،)Standard Greenوالذي سيشمل
الكهرباء المتجددة من مشروع الطاقة الشمسية الجديد في كامبريدج  ،و  )2غرين بلص ٪100
) ،(100% Green Plusمع الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة المتجددة من المشروع الشمسي
الجديد في كامبريدج .سيتم تسجيلك تلقائ ًيا في ستاندرد غرين ( ،)Standard Greenلكن
يمكنك اختيار غرين بلص ( .(100% Green Plus) ٪100التفاصيل في الخلف).
توفير محتمل  -قد تكون تكلفة البرنامج أقل من الخدمة األساسية إلفرسورس .ومع ذلك ،يتغير
سعر الخدمة األساسية إلفرسورس كل  6أشهر للعمالء العاديين واألعمال الصغيرة وكل  3أشهر
دائما أقل من سعر إفرسورس،
لعمالء األعمال الكبيرة .نتيجة لذلك ،قد ال يكون سعر البرنامج
ً
وال يمكن ضمان التوفير.

كامبريدج

برنامج الكهرباء
المجتمعي
السعر الجديد للتزود بالكهرباء

kWh/¢ 10.20
السعر األساسي لسعر إفرسورس
( )Eversourceللمنازل

kWh/¢ 17.871

تسعيرة إفرسورس لألعمال في الخلفt .

خدمة دعم الزبائن:

1-844-379-9934
ال تريد اإلشتراك؟
ليس عليك أن تفعل ذلك .ال توجد
عقوبة أو رسوم إللغاء االشتراك في
البرنامج ،ويمكنك إلغاء االشتراك في
أي وقت.
إن اخترت عدم المشاركة ،ستبقى عميال
لخدمة إفرسورس األساسية.
لالنسحاب قبل التسجيل ،قم بأحد اإلجراءات
التالية قبل  27سبتمبر :2022
 tقم بتوقيع البطاقة المرفقة
(المختومة بختم البريد في موعد
أقصاه  27سبتمبر،)2022 ،
وإرجاعها أو اتصل بدعم العمالء
على الرقم ،1-844-379-9934
أو انسحب عبر اإلنترنت على على
masspowerchoice.com/
cambridge
لإلنسحاب مستقبال ،قم بعمل إحدى هذه
في أي وقت:
 tاتصل بمكتب دعم العمالء على
 1-844-379-9934أو قم بإلغاء
االشتراك عبر اإلنترنت على
masspowerchoice.com/
cambridge

خيارات البرنامج والتسعير
 .1إن لم تفعل أي شيء ،سيتم تسجيلك تلقائيا في ستاندرد غرين (:)STANDARD GREEN

 *kWh/¢ 10.20للحسابات السكنية
والشركات الصغيرة والكبيرة
(هذا هو الخيار األقل تكلفة)

محتوى الطاقة المتجددة

يلبي الحد األدنى من متطلبات الطاقة المتجددة في ماساتشوستس وسيوفر طاقة متجددة إضافية من
مشروع كامبريدج الشمسي الجديد بمجرد تشغيله**

بند التسعير

التسجيل  -يناير  2024قراءة العداد.

شروط الخروج

اإلنسحاب في أي وقت .ال رسوم للخروج منه.

 .2إذا كنت تريد  100٪من الطاقة المتجددة ،يمكنك اختيار :GREEN PLUS 100٪
 tالختيار  ،GREEN PLUS 100٪اتصل بدعم العمالء على الرقم .1-844-379-9934

 *kWh/¢ 13.669لحسابات الشركات
السكنية والصغيرة والكبيرة
(هذا هو الخيار األكثر تكلفة)

محتوى الطاقة المتجددة

يقدم لك طاقة نظيفة بنسبة  100٪من مشاريع الطاقة المتجددة في نيو إنجالند ،كما سيقدم طاقة متجددة
إضافية من مشروع كامبردج للطاقة الشمسية الجديد ما إن يبدأ في العمل **.

بند التسعير

التسجيل  -يناير  2024قراءة العداد.

شروط الخروج

اإلنسحاب في أي وقت .ال رسوم للخروج.

 .3إذا اخترت عدم المشاركة  ،فستبقى مع الخدمة األساسية إلفرسورس:

 kWh/¢ 17.871سكني
 kWh/¢ 17.827شركة صغيرة
 kWh/¢ 21.883لألعمال التجارية الكبيرة

محتوى الطاقة المتجددة

يلبي الحد األدنى من متطلبات الطاقة المتجددة في ماساتشوستس.

بند التسعير

 1يوليو /تموز  31 – 2022ديسمبر /كانون األول  ،2022لعمالء األماكن السكنية والشركات الصغيرة 1 .يوليو /تموز 2022
–  30سبتمبر /أيلول  ،2022لألعمال التجارية الكبيرة .تتغير أسعار الخدمة األساسية الثابتة التي تقدمها  Eversourceكل
 6أشهر لعمالء األماكن السكنية والشركات الصغيرة ،وكل  3أشهر لعمالء الشركات الكبيرة.
يمكنك إيقاف الخدمة في أي وقت .ال توجد رسوم لإليقاف .ومع ذلك ،فإن الشركات التجارية والصناعية الكبيرة
(المعدالت  G-3و  T-2و  )WRوعمالء إنارة الشوارع ضمن خيار السعر الثابت للخدمة األساسية قد يتلقون تعديال
رسوما.
بالفواتير ،والذي قد يكون إما ائتمانًا أو
ً

شروط الخروج

* سعر ستاندرد غرين و  ٪100غرين يشمل  0.00075 / kWhرسوم إدارية و  0.002 / kWhإضافة تشغيلية .يمكن أن ترتفع أسعار البرنامج نتيجة لتغيير القانون الذي يؤدي إلى
زيادة مادية مباشرة في التكاليف خالل مدة اتفاقية تزويد الكهرباء.
** سيتم استخدام األموال التي يتم جمعها نتيجة لإلضافة التشغيلية لدعم تطوير مشروع شمسي جديد .بمجرد أن يتم تشغيل المشروع  ،ستقوم المدينة بتطبيق شهادات الطاقة
المتجددة ( )RECsالتي أنتجت بواسطة هذا المشروع على جزء من الكهرباء المستخدمة من قبل كل من المشاركين المعتمدين من غرين و  ٪100غرين بلص.

أسئلة يتكرر طرحها
هل المدخرات مضمونة؟ ال ،تتغير أسعار الخدمة األساسية الثابتة المقدَّمة من إفرسورس كل ستة أشهر أو أقل من ذلك ،اعتمادًا على نوع
اشتراكك واألسعار المستقبلية غير معروفة .وسيأتي التغير التالي لسعر إفرسورس في  1يناير /كانون الثاني  2023لعمالء األماكن السكنية
والشركات الصغيرة ،وفي  1أكتوبر /تشرين األول  2022لألعمال التجارية الكبيرة .لمعرفة األسعار الحالية ،زر موقع
.https://www.eversource.com
لقد قمت بتوقيع عقد حصول على الكهرباء من مز ّود كهرباء .ماذا علي أن أفعل؟ إذا كان لديك عقد حالي مع مورد للكهرباء وترغب في
البقاء في ذلك العقد  ،فيجب عليك االنسحاب من برنامج كامبريدج المجتمعي .سيؤدي الفشل في إلغاء االشتراك في البرنامج إلى تسجيلك
وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليك من مورد الكهرباء الحالي.
لدي حساب معفى من الضرائب .كيف يمكنني االحتفاظ بحالة اإلعفاء الضريبي لحسابي؟ سيتم فرض الضرائب كجزء من رسوم التز ّود
بالطاقة بالبرنامج .يتحمل العمالء مسؤولية معرفة وطلب اإلعفاء من تحصيل أي ضريبة عبر تقديم مستندات اإلعفاء الضريبي المناسبة لشركة
 .Direct Energyيُرجى زيارة  MassPowerChoice.com/Cambridgeللحصول على معلومات حول مكان إرسال مستنداتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية ،يرجى االتصال بدعم العمالء على رقم  1-844-379-9934أو
 ،cambridge@masspowerchoice.comو زُر  www.masspowerchoice.com/cambridgeوسيسعد مستشارو برنامجنا
ً
مباشرة على رقم .617-349-5323
بمساعدتك .أو يمكنك االتصال بمدينة كامبردج
لويس ديباسكال Louis DePasquale
مديرة إدارة المدينة

بطاقة الرد لإلنسحاب

برنامج كهرباء كامبريدج المجتمعي

تعليمات اإلنسحاب
ليس عليك أن تقوم بأي عمل لإلشتراك في برنامج كهرباء
كامبريدج المجتمعي.
إن لم ترغب في المشاركة ،يجب اختيار إلغاء االشتراك .إللغاء
االشتراك عن طريق البريد اإللكتروني:
 .1يرجى التوقيع ووضع التاريخ على البطاقة
 .2ضع البطاقة في الظرف الموجود ط ّيه
 .3ضع الظرف في البريد

_________________________________________________ X
التاريخ
التوقيع

يجب توقيع هذه البطاقة من قبل عميل السجل الذي يظهر اسمه
على البطاقة .يجب ختم الظرف بختم البريد في موعد أقصاه
 27سبتمبر  ،2022لتجنب التسجيل التلقائي .يمكنك ً
أيضا االنسحاب
في أي وقت من خالل masspowerchoice.com/cambridge
أو باالتصال على دعم العمالء على الرقم .1-844-379-9934

