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برنامج تجميع الكهرباء المجتمعية
رسالة التبليغ
 21نوفمبر /تشرين الثاني 2022
عزيزي المقيم أو صاحب عمل في كامبريدج،
يحتوي هذا الخطاب على معلومات مهمة تخص فاتورة الكهرباء الخاصة بك.
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).
ومع ذلك ،يوجد بمدينة كامبريدج برنامج خدمات طاقة كهربائية يسمى برنامج خدمات الطاقة
الكهربائية بمجتمع كامبريدج .في هذا البرنامج ،توفر  Eversourceخدمات الطاقة الكهربائية
لك ،ولكن تختار المدينة مزود خدمات الطاقة الكهربائية الخاص بها .استخدمت المدينة البرنامج
إلنشاء مشروع جديد للطاقة الشمسية في كامبريدج .باشتراكك في البرنامج ،أنت تساعد في
إضافة المزيد من الطاقة الكهربائية المتجددة لشبكة الكهرباء المحلية.
إذا تلقيت هذا الخطاب ولم تتخذ أي إجراء ،س ُتسجَّل تلقائ ًيا في
برنامج خدمات الطاقة الكهربائية بمجتمع كامبريدج.
يتعين عليك إرسال طلب إلغاء االشتراك عن طريق البريد بعد ختمه في موعد
ال يتجاوز  27ديسمبر /كانون األول  2022لتجنب االشتراك التلقائي في البرنامج.
في حالة اختيار االشتراك في البرنامج ،سيتم ما يلي :ستظل  Eversourceهي شركة
خدمات الطاقة الكهربائية الخاصة بك .ستستمر في تلقي فاتورة الكهرباء الخاصة بك من
 ،Eversourceويمكنك االتصال بهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي لديك .ولكنك ستجد
جا عند الجزء المخصص لتكلفة إمداد الطاقة الكهربائية بفاتورة
اسم  Direct Energyمدر ً
 Eversourceويُستخدم سعر برنامج خدمات الطاقة الكهربائية بمجتمع كامبريدج لحساب
رسوم إمداد الطاقة الكهربائية في فاتورتك.
إن كنت مؤهال لتسعيرة أصحاب المداخيل المنخفضة أو المساعدة في تلقي الوقود،
ستظل تتلقى هذه المنافع.

كامبريدج

برنامج الكهرباء
المجتمعي
السعر الجديد للتزود بالكهرباء

10.20 ¢/kWh
السعر األساسي لسعر إفرسورس
( )Eversourceللمنازل

17.871 ¢/kWh

تسعيرة إفرسورس لألعمال في الخلفt .

خدمة دعم العمالء:

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.

في حالة اختيار رفض االشتراك في البرنامج ،سيتم ما يلي :ستظل  Eversourceهي شركة
إمداد خدمات الطاقة الكهربائية الخاصة بك ،ويظل الجزء المخصص لتكلفة إمداد الطاقة الكهربائية
المقدمة من .Eversource
جا عند سعر الخدمة األساسية ُ
بفاتورتك مدر ً

إللغاء االشتراك قبل تسجيلك ،يجب عليك
اتخاذ أي إجراء مما يلي قبل  27ديسمبر/
كانون األول :2022

فوائد اإلشتراك

 tيجب عليك توقيع وإعادة إرسال

المقدمة لك خدمات طاقة
الطاقة الكهربائية المتجددة المحلية  -ستشمل الطاقة الكهربائية ُ
ً
نتيجة لذلك ،ستشمل خدمات
متجددة ُمقدمة من مشروع الطاقة الشمسية الجديد في المدينة.
المقدمة لك طاقة متجددة أكثر من الحد األدنى المطلوب من الوالية.
الطاقة الكهربائية ُ
االختيار  -يُقدم لك البرنامج خيارين ،Standard Green )1 :الذي سيشمل الحصول على طاقة
كهربائية متجددة من مشروع الطاقة الشمسية الجديد في كامبريدج ،و ،Green Plus 100% )2
ً
وأيضا طاقة كهربائية متجددة
الذي يشمل الحصول على طاقة كهربائية متجددة بنسبة ،100%
من مشروع الطاقة الشمسية الجديد في كامبريدج .ستُسجَّل تلقائ ًيا في ،Standard Green
ولكن يمكنك اختيار  Green Plus 100%حسب رغبتك( .التفاصيل واردة في الخلف).
إمكانات التوفير المحتملة  -قد يكون سعر االشتراك في البرنامج أقل من سعر الخدمة
المقدمة من  .Eversourceبأي حال من األحوال ،تتغير أسعار الخدمة األساسية
األساسية ُ
المقدمة من  Eversourceكل  6أشهر للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة و كل  3أشهر
ُ
ً
المقدمة
للعمالء من الشركات الكبيرة.
نتيجة لذلك ،قد ال يكون سعر البرنامج أقل من سعر الخدمة ُ
من  Eversourceبشكل دائم ،وال يمكن ضمان وجود إمكانات للتوفير.

البطاقة المرفقة (عن طريق البريد
بعد ختمها في موعد ال يتجاوز
 27ديسمبر /كانون األول ،)2022
أو االتصال بخدمة دعم العمالء على رقم
 ،1-844-379-9934أو إلغاء االشتراك
على شبكة اإلنترنت من خالل
masspowerchoice.com/
cambridge
ً
مستقباًل ،افعل أي مما يلي
إللغاء االشتراك
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

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

محتوى الطاقة المتجددة

يفي البرنامج بالحد األدنى من متطلبات الطاقة المتجددة في والية ماساتشوستس ،وسيوفر طاقة
متجددة إضافية من مشروع الطاقة الشمسية الجديد في كامبريدج**.

فترة ثبات السعر

التسجيل  -يناير /كانون الثاني  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

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

محتوى الطاقة المتجددة

ويوفر طاقة نظيفة بنسبة  100%من مشاريع الطاقة المتجددة في نيو إنجالند و سيوفر طاقة متجددة
إضافية من مشروع الطاقة الشمسية الجديد في كامبريدج **.

فترة ثبات السعر

التسجيل  -يناير /كانون الثاني  2024قراءة العداد.

شروط الخروج

اإلنسحاب في أي وقت .ال رسوم للخروج.

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

 17.871 kWh/¢سكني
 17.827 kWh/¢شركة صغيرة
 30.613 kWh/¢لألعمال الكبيرة

محتوى الطاقة المتجددة

يلبي الحد األدنى من متطلبات الطاقة المتجددة في ماساتشوستس.

فترة ثبات السعر

 1يوليو /تموز  31 - 2022ديسمبر /كانون األول  ،2022لحسابات األفراد والشركات الصغيرة 1 .أكتوبر /تشرين األول
المقدمة من
 31 - 2022ديسمبر /كانون األول  ،2022لحسابات الشركات الكبيرة .تتغير أسعار الخدمة األساسية الثابتة ُ
 Eversourceكل  6أشهر لحسابات األفراد و الشركات الصغيرة وكل  3أشهر لحسابات الشركات الكبيرة.
يمكن إلغاء االشتراك في البرنامج في أي وقت .وال توجد أي رسوم على إلغاء االشتراك .بأي حال من األحوال ،قد يتلقى
عمالء مجاالت التجارة والصناعة الكبار (أسعار  ،G-3و  T-2و  )WRوإنارة الشوارع المسجلون في خيار الخدمة األساسية
ً
رسوما.
تعدياًل على الفاتورة ،وقد يكون إما رصيدًا أو
ثابتة السعر
ً

شروط الخروج

رسوما إدارية بقيمة  0.00075دوالر أمريكي /كيلوواط في الساعة و  0.002دوالر أمريكي /كيلوواط للجهاز
* يشمل كل من سعر  Standard Greenو Green Plus 100%
ً
الجامع التشغيلي .يمكن أن ترتفع أسعار البرنامج نتيجة لتغيير في القانون ينتج عنه زيادة مادية مباشرة في التكاليف خالل مدة اتفاقية إمداد خدمات الطاقة الكهربائية.
** استُخدمت األموال المحصلة نتيجة الجهاز الجامع التشغيلي لدعم إنشاء مشروع الطاقة الشمسية الجديد .ستستخدم المدينة أرصدة الطاقة المتجددة الناتجة عن هذا المشروع
في جزء من الطاقة الكهربائية المستخدمة من قبل المشتركين في كل من  Standard Greenو .Green Plus 100%

أسئلة يتكرر طرحها

المقدمة من  Eversourceكل ستة أشهر أو أقل من ذلك
هل مضمون إمكان التوفير؟ ال .حيث تتغير أسعار الخدمة األساسية الثابتة ُ
المقدمة من  Eversourceالمرة القادمة
اعتمادًا على نوع الحساب لديك ،وال يمكن التنبؤ باألسعار المستقبلية .ستتغير أسعار الخدمة األساسية ُ
بتاريخ  1يناير /كانون الثاني  ،2023لحسابات األفراد والشركات الصغيرة والشركات الكبيرة .لمعرفة األسعار الحالية ،يرجى زيارة
https://www.eversource.com
خاصا مع شركة إمداد خدمات طاقة كهربائية .ما الذي يجب أن أقوم به؟ إذا كان لديك عقد حالي مبرم مع شركة
لقد وقعت بالفعل عقدًا
ً
إمداد طاقة كهربائية وترغب في االستمرار في ذلك العقد ،يجب عليك اختيار إلغاء االشتراك في برنامج خدمات الطاقة الكهربائية بمجتمع
بكامبريدج .إذا لم تتخذ إجرا ًء مناس ًبا إللغاء االشتراك في البرنامج ،سينتج عن ذلك فرض غرامات عليك من شركة إمداد الطاقة الكهربائية
الخاصة بك.
لدي حساب معفى من الضرائب .كيف يمكنني االحتفاظ بحسابي معفى من الضرائب كما هو؟ س ُيجرى احتساب الضرائب كجزء من
رسوم إمداد الطاقة الخاصة بالبرنامج .يتحمل العمالء مسؤولية تحديد وطلب اإلعفاء من تحصيل أي ضريبة من خالل تقديم وثائق اإلعفاء
الضريبي المناسبة إلى  .Direct Energyيرجى زيارة  masspowerchoice.com/cambridgeلمعرفة المعلومات المتعلقة بالجهة التي يجب
تقديم الوثائق إليها.
إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية ،يرجى االتصال بدعم العمالء على رقم  1-844-379-9934أو
 ،cambridge@masspowerchoice.comوزُر www.masspowerchoice.com/cambridge
ً
مباشرة على رقم .617-349-5323
وسيسعد مستشارو برنامجنا بمساعدتك .أو يمكنك االتصال بمدينة كامبردج
يي-آن هوانغ ()Yi-An Huang
مدير المدينة

بطاقة الرد إللغاء االشتراك

برنامج كهرباء كامبريدج المجتمعي

تعليمات إلغاء االشتراك
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 على العميل المسجل المدون اسمه على البطاقة التوقيع عليها.
يجب إرسال الظرف عن طريق البريد بعد ختمه في موعد ال يتجاوز
 27ديسمبر  /كانون األول  ،2022من أجل تجنب التسجيل التلقائيً .
أيضا
يمكنك إلغاء االشتراك في أي وقت من خالل
 masspowerchoice.com/cambridgeأو من خالل االتصال بخدمة
دعم العمالء على رقم .1-844-379-9934

