د انرژۍ د مرستې د پروګرام ()EAPRلپاره غوښتنليک
ستاسې د غوښتنليک په پروسس کولو کې د ځنډ د مخنيوي لپاره ،د مهربانۍ له مخې د اوسني عايد اسناد ضميمه کړئ.

ډېرې پوښتل کېدونکې پوښتنې

د پیرودونکي معلومات

زما د عايد/پيسو د سرچينو اسناد بايد څومره نوي وي؟

اسناد بايد د لږ تر لږه تېرو پرله پسې دوو مياشتو اسناد وي ،تاريخ تېري يعنې ډېر پخواني
اسناد نه منل کېږي .که چېرې په کال کې مو له  12مياشتو څخه د لږو مياشتو پيسې
ترالسه کړې وي ،نو د مهربانۍ له مخې هغه معلومات په خپل غوښتنليک کې وليکئ.

مياشتنی عايد څه ډول محاسبه کېږي:

•د عايد اونيزه موده  -د ناخالص عايد اوسط ضرب په کال کې  52ځلې د معاش
ترالسه کول تقسيم پر .12
•په دوه اونيو کې يو ځل د معاش ترالسه کولو موده  -د ناخالص عايد اوسط ضرب په
کال کې  26ځلې د معاش ترالسه کول تقسيم پر .12
•په نيمه مياشت کې د معاش ترالسه کولو موده (له  1څخه تر  15او له  16څخه د
مياشتې تر آخره)  -د ناخالص عايد اوسط ضرب په کال کې  24ځلې د معاش ترالسه
کول تقسيم پر .12

د ګټې/جايزې لیک چېرته ترالسه کولی شم؟

ډېری ادارې/پروګرامونه خپل ويب سايټونه لري چې تاسو کوالی شئ خپل ليک تصديق
او چاپ کړئ.
ټولنيز امنيت www.ssa.gov -
د کارګمارنې د پراختیا څانګه )(Employment Development Department, EDD
- www.edd.ca.gov
زما د ګټو - (My Benefits CalWorks/CalFresh) CalWorks/CalFresh
www.mybenefitscalwin.org
څانګه د پخوانيو نظامي کارکوونکو د چارو اداره www.ebenefits.va.gov -
له ماشومانو سره مرسته http://www.childsup.ca.gov -
د  Sacramentoد استوګنې او بيا ودې اداره shra.org -
د استوګنځي د انتخاب د مرستې خبرتيا کوپون )( Housing Choice Voucher, HCV

زما د غوښتنليک پروسس کېدل څومره وخت نيسي؟

د غوښتنليک بشپړه کڅوړه له ترالسه کېدو څخه وروسته په عمومي ډول په  4-2اونيو
کې پروسس کېږي .کله چې تاسو نوملیکنه وکړه ،د انرژۍ د مرستې د پروګرام تخفيف
د يوه توکي په بڼه هره مياشت ستاسې په  SMUDبل کې څرګندېږي.

زه به د څومره وخت لپاره ذکر شوی تخفيف ترالسه کوم؟

مونږ عموما ً له پیرودونکو څخه غوښتنه کوو چې له  1څخه تر  2کالو په موده کې بيا
غوښتنليک واستوي .کله چې د بيا ځل غوښتنليک لېږلو وخت راورسېږي ،مونږ د بيا ځل
تصديق يو غوښتنليک تاسې ته درلېږو چې د عايد/د پيسو سرچينو/ګټو د اوسنيو اسنادو
کاپي ګانو ته پکې اړتيا وي.

آيا زما د عايد اسناد بېرته ما ته راکول کېږي؟

مونږ نشو کولی چې تاسې ته اصلي اسناد بېرته در وسپارو ،نو د مهربانۍ له مخې د خپل
غوښتنليک سره د عايد/د پيسو سرچينو/ګټو د اسنادو کاپي ګانې واستوئ.

_____________________
تخلص

________________________
نوم

____________________________________________________
د خدمت پته او پستي پته (که چېرته د خدمت له پتې سره فرق لري)
_______________
ايالت

_____________
ښار

__________________
پستي کوډ

____________________ ______________________________
يا :ستاسو د ګرځنده کور نوم (که چېرته ستاسو بجلي
د  SMUDحساب نمبر
اندازه کېږي)

څنګه غوښتنليک لېږلی شم
تاسې کولی شئ چې په آنالين بڼه په

 smud.org/LowIncomeکې خپل غوښتنليک واستوئ
•خپل د پیرودونکي معلومات (نوم ،پتهاو د حساب شمېره) تائيد کړئ.
•د مهربانۍ له مخې د خپل عايد ټولې سرچينې روښانه کړئ او د کورنۍ د ټولو غړو د عايد/
سرچينو د اسنادو کاپي ګانې ضميمه کړئ.
◦(د خپل ځان په ګډون) د هغو ټولو ځوانانو او ماشومانو شمېر داخل کړئ چې په کورنۍ
کې اوسېږي.
◦د خپلې کورنۍ د ټولو غړو د مجموعي مياشتني ناخالص عايد/سرچينې داخلې کړئ.
◦ټول عايد/د پيسو سرچينې بايد له هغه مجموعي ناخالص عايد سره مساوي وي چې په اړه
يې معلومات ورکړل شوي دي.
•غوښتنليک السليک او نېټه پرې وليکئ ،بيا يې د خپل عايد له اسنادو سره يوځای الندې پتې ته
د پستې خدمتونو له الرې واستوئ:

Sacramento Municipal Utility District
EAPR, M.S. A104
P.O. Box 15830
Sacramento, CA 95852-0830

که چېرې زه نور د تخفيف ترالسه کولو وړ نه يم ،نو بايد څه وکړم؟

که چېرې ستاسې په عايد/د پيسو په سرچينو يا حاالتو کې بدلون راشي او تاسې نور د
تخفيف ترالسه کولو وړ ونه اوسئ ،نو ستاسې د حساب د تازه کولو لپاره مونږ ته د پستي
خدمتونو له الرې خبر راکړئ يا مونږ ته په  1-888-742-7683شمېره زنګ ووهئ.

زما تخفيف څه ډول محاسبه کېږي؟

• ستاسې د تخفيف تر ټولو لوړه کچه د فدرالي غربت د کچې (Federal Poverty
) Level, FPLپه پرتله ستاسې د کورنۍ په عايد پورې اړه لري.

* د فدرالي غربت کچه څه شی دی ()FPL؟

د فدرالي غربت له کچې ( )FPLڅخه د ځينو ځانګړو فدرالي پروګرامونو لپاره د مالي
وړتيا د معلومولو په موخه ګټه اخيستل کېږي .الرښوونې هر کال د فدرال په راجستر کې
د روغتيا او بشري خدمتونو وزارت له لوري صادرېږي.
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines

د وړتيا لارښونې

(د فبرورۍ له  2021 ،1راپدېخوا د پلي کېدو وړ دي)

هغه خلک چې د کورنۍ

تر ټولو لوړ مياشتنی
عايد يې ()*FPL 200%

1-2

$ 2,903

3

$ 3,660

4

$ 4,417

5

$ 5,173

6

$ 5,930

هر اضافي غړی

$ 757

د پستي خدمتونو له الرې  SMUDته له لېږلو څخه مخکې ،د مهربانۍ له مخې ددې
غوښتنليک د شا برخه بشپړه کړئ
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د عايد/پيسو د سرچينو مستندول
تاسې بايد ددې اسنادو يوه کاپي موږ ته را واستوئ:

که چېرې تاسې يا ستاسې د کورنۍ کوم غړی له الندينيو څخه
په يوه کې ګډون کوي يا ورڅخه عايد ترالسه کوي:
د عامه مرستې پروګرامونه ( CalFresh/SNAPد خواړو مرستې)،
 ،)CalWorks (TANF, CAPIد استوګنې مرسته
()SEC 8, Sacramento Housing & Redevelopment Agency (SHRA

د جايزې ليک (ليکونه) يا په هغو پروګرام (پروګرامونو) کې د ګډون ليک چې د ګټو مقدار پکې
شامل وي.

تنخواګانې ،معاشونه ،اضافي مرستې ،برخه يا کمېشن ،بونس يا ګټه

لږ تر لږه د تېرو دوو مياشتو د معاش رسيدونه چې ستاسې نوم او د معاش ترالسه کولو موده پکې
ذکر شوي وي .که چېرې ستاسې معاش د کال په اوږدو کې متحول وي ،نو ددې لپاره چې کره
اوسط څرګند شي ،د مهربانۍ له مخې له دوو مياشتو څخه د زياتو مياشتو رسېدونه چمتو کړئ.

ټولنيز امنيت ( ،)Social Security, SSI، SSAد پخوانيو نظاميانو سره مرسته،
تقاعد ،بې کاري ( ،)EDDمعلوليت ،د ماشومانو پاملرنه/په فرزندۍ نيولو مالي مرستې

د جايزې ليک (ليکونه) يا په هغه پروګرام (پروګرامونو) کې د ګډون ليک چېد ګټو مقدار پکې
شامل وي.

(د کور يا خونې) له کرايې څخه ترالسه کېدونکی عايد يا دا چې تاسې په خپل نوم د
 SMUDډېر حسابونه لرئ.

د ماليې اوسنۍ فورمه  1040پاڼې1او 2او د  Eضميمه.

آزاد کاروبار/شرکتونه/مشارکتونه

د ماليې اوسنۍ فورمه  1040پاڼې1او 2او د  Cيا  Eضميمه (د لګښتونو  40سلنه  -ناخالص عايد
= عايد) .دواړو شخصي او د سوداګرۍ عوايدو ته اړتيا ده که چېرې جال ډک شوي وي .د آزاد
کاروبار او د کرايې (لکه چې پورته ذکر شوي دي) عايد لپاره د  1ضميمې فورمه يو ځای کړئ.

د ماشوم او/يا ښځې/خاوند مالتړ

د محکمې اسناد يا د ماشوم د مالتړ د ادارې بيانيه.

د انفرادي تقاعد حساب (/)Individual Retirement Account, IRAکلنۍ تنخواه

که چېرې له  IRAڅخه پيسې ترالسه کوئ ،نو د مهربانۍ له مخې د پيسو ويستلو د شرط بيانيه
وړاندې کړئ.

د بيمې/حقوقي تصفيې

د تصفيې اسناد

مالي مرسته/بې پوره مالي مرسته/تحصيلي بورسونه

د جايزې ليک (ليکونه) او د زده کړې د لګښتونو ليک

هر هغه مرسته يا عايد چې د استوګنې د لګښتونو لپاره کارول کېږي (اسانتياوې ،خواړه،
کرايه او داسې نور) بېلګې :نغدې پيسې ورکول ،واړه کارونه ،د کورنۍ مرسته او داسې نور.

داسې السلیک شوی مکتوب چې له چمتو کوونکو ادارو څخه د مرستو د ترالسه کولو د ځلونو
شمېر او کچه پکې شامله وي.

د ټولو ځوانانو شمېر (ستاسې په ګډون هغوی چې  18کلن يا له دې څخه پورته وي):
کورنۍ

د ټولو غړو مجموعي مياشتنی (ناخالص*) عايد:

 +د ماشومانو مجموعي شمېر =

د کورنۍ د غړو مجموعي شمېر د

$

*ناخالص عايد له هرې سرچينې څخه ترالسه کېدونکو پيسو يا ګټو ته ويل کېږي چې د ماليي په څېر څه شی ترې ال نه وي ګرځول شوي.

د بل د مرستې اړيکې:
•) (Home Energy Assistance Program, HEAPله تاسې سره د اسانتياو په تاديه کې مرسته کوي .ساعتونه له دوشنبې څخه تر جمعې د سهار له  8:30تر ماسپښين  3:00بجو ،د
 12-1ترمنځ بند وي(916) 567-5200 www.cresource.org
•د  Salvation Armyځايي اړمندو خلکو ته د بېالبېلو مرستو وړانديز کوي .ساعتونه له دوشنبې څخه تر پنجشنبې د سهار له  9تر مازديګر  4بجو پورې ،د جمعې په ورځ د سهار له  11تر
مازديګر  4بجو پورې(916) 678-4010

اعالميه او السليک:
•د  SMUDبل زما په نوم دی او هغه پته چې ذکر شوې ده ،زما اصلي پته ده.
•زه د خپل نرخ مناسب بدلون ته اجازه ورکوم او د کلنۍ وړتيا معلومولو د تصديق له پروسې سره موافق يم.
•که چېرې نور د تخفيف د ترالسه کولو وړ نه يم ،نو موافقه کوم چې  SMUDته به خبر ورکوم.
•زه موافق يم چې د غوښتنې په صورت کې هغه ثبوت SMUD ،يا د هغې ټاکل شوي استازي ته د قناعت وړ اسناد چمتو کړم چې د  EAPRد وړتيا په شرايطو زما د برابروالي ښکارندوی وي.
•زما السليک له نورو فدرالي ،ايالتي او ښاري دفترونو سره ددې معلوماتو شريکولو ته اجازه ورکوي
•دولتونه ،زما د اسانتياو برابروونکي شرکت او نورو اسانتياو يا د هغوی استازیو سره تر څو د هغوی د مرستې په پروګرامونو کې شامل شي.
•زه د بل کس د ماليي په سند کې په نورو د تکيه لرونکي کس په څېر نه يم ليکل شوی.
زه د درواغو بيان ورکولو د جزا په رڼا کې اقرار کوم چې په دې غوښتنليک کې ورکړل شوي معلومات رښتيني او صحيح دي.

السليک X

(شخصی که نام او روی صورتحساب  SMUDظاهر میشود)

تاریخ

هغه غوښتنليک چې له السليک يا اړينو اسنادو له ضميمه کولو څخه پرته لېږل شوی وي ،بېرته ګرځول کېږي.

که چېرې د مناسب عايد د اسنادو په اړه کومه پوښتنه لرئ ،نو د مهربانۍ له مخې زمونږ له وېب سايټ  ،www.smud.org/LowIncomeڅخه ليدنه وکړئ يا له مونږ سره په
 1-888-742-7683شمېره اړيکه ونيسئ.
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