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قد تغري قانون الوالية، اعتباًرا من 1 يوليو 2014.   سوف تتمكن بعض األرس من الحصول عىل فوائد إعانة دعم املرافق الخاصة بالوالية )SUAS(.   تُقَدم الفائدة مرة واحدة فقط خالل قرتة االعتامد.   هذا فقط من أجل أرُس 

CalFresh معينة   األرُس التي سوف تتلقى هذه الفائدة هي تلك األرُس التي: 
  

• ال يوجد لديها فواتري مرافق منفصلة عن اإليجار/ الرهن العقاري،  

• أو ال تحصل بالفعل عىل الحد األقىص من فائدة CalFresh املناسب لحجم األرسة، 

• أو ال تحصل عىل الحد األقىص للخصم الخاص باملأوى، 

• أو ال تحصل بالفعل عىل فائدة متزايدة بسبب خصم مأوى املرشدين. 

تُعد أرُستك أهالً لـ SUAS.   سوف يتم وضع دفع سنوي مقداره 20.01 دوالًرا يف حساب تحويل الفائدة اإللكرتوين )EBT( النقدي الخاص بك.   ميكن استخدام فائدة SUAS )البالغة 20.01 دوالًرا( من أجل الطعام أو 

املشرتيات النقدية.   إذا مل تكن متلك حساب EBT نقدي، فسيتم فتح واحد من أجلك.   هذا الدفع ميكن املقاطعة من استغالل أعىل خصم فائدة )الفائدة القياسية املسموح بها- SUA( من أجل فوائد الطعام.   إذا مل تكن أرُستك أرسة 

مؤهلة بعد )بحسب املعلومات عاليه(، فلن تحصل عىل   فائدة 20.01 دوالًرا SUAS خالل اعتامدك القادم.   إذا كنت تريد أن تعرف أكرث، اتصل باملوظف الذي يتابعك. 

اتبع هذه النصائح لزيادة توفري الطاقة يف املنزل:

• تثبيت سري وقايئ حول األبواب والنوافذ.  

• أحط سخان املاء خاصتك بعازل أو استخدم غطاء عازل. 

•  اضبط منظم حرارة سخان املياه عىل 140 درجة أو "طبيعي" إذا كان لديك غسالة أطباق. خالف ذلك، اضبطها عىل 120 درجة أو "منخفض".  افحص غسالة األطباق الخاصة بك ملعرفة ما إذا 

كان ميكنك استخدام ماء درجة حرارته 120 درجة.  

• استبدل املصابيح املتوهجة مبصابيح الفلورسنت املدمجة - أنها تستخدم طاقة أقل بنسبة ٪75 وتدوم لفرتة 10 مرات أطول

• نظف أو استبدل مرشحات تكييف الهواء أو املدفأة بانتظام. 

 •  اضبط درجة حرارة املدفأة عىل 68 درجة أو اقل، وُمكيف الهواء عىل 78 درجة أو أعىل. السامحية الصحية.  يتم توفري من 3 إىل 5 باملائة من الطاقة مقابل كل درجة زيادة يف املدفأة فوق 

 68 درجة ومقابل كل درجة أقل يف مكيف الهواء من 78 درجة. 

• أصلح أدوات املرافق الصحية وتقطري الصنابري. 

• أغلق شاميس النوافذ املواجهة للجنوب و/أو الغرب ملنع ضوء الصيف.  يف الشتاء افتح هذه الشاميس يف األيام املشمسة للمساعدة يف تدفئة الغرف. 

• أذب الطعام املجمد يف الثالجة قبل الطهي. 

• استخدام ضوء الفرن لالطمئنان عىل التقدم عند الطهي أو الخبز بدال من فتح الباب. 

• اضبط درجة حرارة الثالجة عىل من 36 إىل 39 درجة فهرنهيتية، ودرجة حرارة املجمد عىل من 0 حتى 5 درجات فهرنهيتية. 

• أطفئ األنوار وأجهزة التلفزيون واألجهزة األخرى عندما ال تكون قيد االستعامل. 

• افصل الكمبيوتر أو األجهزة األخرى التي قد تكون عاملة حتى عندما تكون ُمغلقة. 
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