
 
 

 الجار، عزيزي
 

 .المناخ تغير آثار من المجتمعات وحماية الكربون انبعاثات من للحد مهمة خطوات نتخذ نحن. المناخي العمل في رائدة بكونها بوسطن تفخر

 االستدامة تعزيز في المتمثلة المهمة هذه في قدًما نمضي وبينما. للخطر عرضة األكثر المجتمعات على بالتركيز قمنا العمل، هذا وخالل

 (.Community Choice Electricity Program) المجتمعي الكهرباء برنامج لك نقدم بأن فخورون فإننا واإلنصاف،

 

 بدمج بوسطن لمدينة البرنامج يسمح. بالكهرباء يتعلق فيما بوسطن عمالء وجميع عميل أي يستهدف برنامج هو المجتمعي الكهرباء برنامج

 على الديمقراطي الطابع إضفاء إلى البرنامج يسعى. عنا نيابة التكلفة وميسورة متجددة كهرباء لشراء والشركات للسكان الشرائية القوة

 توفير يضمن أن يمكن ال البرنامج أن حين وفي. محلية أكثر مستوى إلى بالطاقة المتعلق القرار صنع مستوى ورفع بالطاقة المتعلقة خياراتنا

 الكهرباء جعل هو هدفنا. القادمة السنوات مدار على المنافسة على قادًرا ويظل جيدًا البرنامج يعمل أن نتوقع فإننا معين، شهر أي في للعمالء

 .الدخل مستوى عن النظر بغض للجميع متاحة المتجددة

 

. البرنامج في المشاركة أو" االنسحاب" قرار اتخاذ عند مراعاتها عليك يجب مهمة معلومات على المرفق" المستهلك إشعار نموذج" يشتمل

 يقدم. المعلومات من للمزيد 1-1-3 بالرقم االتصال أو electricity-choice-boston.gov/community زيارة أيًضا يمكنك

 موقعنا زيارة على نشجعك نحن. لهم المناسب منتجال اختيار المشاركين للعمالء يمكن بحيث بينها، من لالختيار منتجات ثالثة البرنامج

 منتج استخدام حالة في. بذلك بالقيام لك يسمح مالي وضع في كنت إذا Optional Green 100 منتج في والتسجيل اإلنترنت على

Optional Green 100، ومتجددة محلية طاقة مصادر من الكهرباء من %100 يأتي. 

 

 مهمة إستراتيجية المجتمعي الكهرباء برنامج يمثل. المتحدة الواليات في الطاقة استخدام في كفاءة المدن كثرأ من واحدة بالفعل بوسطن تعد

 واستدامة مرونة أكثر مستقبل لبناء معنا والعمل البرنامج في للمشاركة أدعوكم. والبيئية االقتصادية أهدافنا تحقيق على مساعدتنا في أخرى

 .لبوسطن
 

 تقدير،وال الشكر خالص مع

 

 
Mariama White-Hammond 

 بوسطن مدينة في المفتوحة والمساحات والطاقة البيئة إدارة مدير



 

 مدينة بوسطن
 برنامج الكهرباء من اختيار المجتمع

 إشعار المستهلك
  

 

ر 15  2021 سبتمب 
 

 عزيزيرمستهلكرالخدماتراألساسيةرببوسطن:ر
 

"( قد اختيرت كمورد لبرنامجها الذي يحمل اسم الكهرباء من Constellation") Constellation NewEnergy, Incشركة يسر مدينة بوسطن أن تعلن أن 

ببديل لخدمة يمّكن الحكومة المحلية من جمع القوة الشرائية لسكانها والشركات القائمة بها لتزويدهم  اختيار المجتمع )"البرنامج"(. هذا البرنامج عبارة عن تجمع

( يؤثر هذا البرنامج فقط على الجزء الخاص بالتوريد من فاتورتك الشهرية. ولن 134، فقرة 164س العامة، فصل رقم إيفرسورس األساسية )قوانين ماساتشوست

ستوفر شركة يؤثر على الجزء المستلم من فاتورتك الشهرية. ستواصل إيفرسورس توصيل الكهرباء الخاصة بك لكن بوسطن اختارت المورد الخاص بالبرنامج. 

Constellation رنامج دادات الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين الموجودين حاليًا في الخدمة األساسية في بوسطن. يهدف هذا الخطاب إلى إخباركم عن هذا البإم

 المشاركة في البرنامج. الخاص باإلمداد بالطاقة الكهربائية. ووفقًا لقانون الوالية، فإنه يُعلمك أيًضا بحقوقك والخيارات المتاحة أمامك في حال لم ترغب في 
 

 .سيتم تسجيلك تلقائيًا في هذا البرنامج في حال لم تختر عدم المشاركة وإلغاء االشتراك  

  إن كنت ال ترغب في أن تكون من بين المسجلين تلقائياً. 2021 كتوبر 91عليك الرد قبل يتعين 
 

ي خدمة الكهرباء الخاصة بك. 
 
ررConstellationاالختالفرالوحيدرالذيرستالحظهرهورطباعةراسمرلن تالحظ أي تغيير ف ي

 
تحترقسمر"خدماترالمورد"رف

رر فاتورتكرالشهرية.ر ي
 
رستستمررإيفرسورسرف روستواصلرإرسالرمدفوعاتكرإىلرإيفرسورسرمنرأجلرمعالجتها. رمنرإيفرسورس. رواحدة رفاتورة ي

رتلق  ي
 
ستستمررف

راالستجابةرلحاالترالطوارئ،روقراءةرالعدادات،ر ي
 
.روعالوةرعىلرذلك،رفستستمررف وصيانةرخطوطرالتوزي    عروالنقل.روستظلرالمصداقيةروجودةرالخدمةركمارهي

كرالحالية.ر  التمتعربجميعرحقوقروحمايةرالمشب 
 

 األسعار النسبية والشروط
 

  
 إيفرسورس برنامج بوسطن*

 )خدمات المورد فقط( )خدمات المورد فقط(

 الخدمات األساسية 100أخض   اختياري أساسي اختياري  قياسي   

   السعر
 

   

ر ي
 سكن 

دوالررلكلركيلورر0,11161
 واترساعة

دوالررلكلررر0,10771
 كيلورواترساعة

دوالررلكلركيلورر0,13858
 واترساعة

 دوالررلكلركيلورواترساعةر0,10753

المؤسساتر
التجاريةر

والصناعيةر
ة  الصغبر

دوالررلكلركيلورر0,11161
 واترساعة

دوالررلكلررر0,10771
 كيلورواترساعة

دوالررلكلركيلورر0,13858
 واترساعة

 دوالررلكلركيلورواترساعةر0,09850

المؤسسات 

التجارية 

والصناعية 

 المتوسطة والكبيرة

دوالررلكلركيلورر0,11161
 واترساعة

دوالررلكلررر0,10771
 كيلورواترساعة

دوالررلكلركيلورر0,13858
 واترساعة

 دوالررلكلركيلورواترساعةر0,12746

 إنارةرالشوارع
دوالررلكلركيلورر0,11161

 واترساعة
دوالررلكلررر0,10771

 كيلورواترساعة
دوالررلكلركيلورر0,13858

 واترساعة
 دوالررلكلركيلورواترساعةر0,09850

محتوى الطاقة 
 المتجددة

منرشهاداترالطاقةرر%ر10
(رالفئةرRECsالمتجددةر)

أعىلراألوىلرماساتشوستسر
رلمتطلباتر منرالحدراألدن 

 الوالية

تتوافقرمعرمتطلباتر
الطاقةرالمتجددةر
 بماساتشوستس

منرشهاداترالطاقةرر%ر100
(رالفئةرRECsالمتجددةر)

 األوىلرماساتشوستس

تتوافقرمعرمتطلباترالطاقةرالمتجددةر
 بماساتشوستس

ر المدة الزمنية         ر – 2021 نوفمب  رر31ر–ر2021يوليورر1  3202 ديسمب   2021ديسمب 

  
 ]تنطبقراألسعاررعىلربدايةرالخدمة
رأيامرالشهررالذيرتتمرفيه ي

 ونهايتهارف 
رمنطقةرخدمتك.[ ي

 قراءةرالعدادرف 

تتغير أسعار االستهالك لألماكن السكنية ]
والمؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة 

أشهر. وتتغير أسعار  6وإنارة الشوارع كل 
والصناعية المتوسطة المؤسسات التجارية 

 أشهر.[ 3والكبيرة كل 

وط الخروج  ال توجد رسوم شر
ررسومرتسويةرأورائتمانر] المؤسساترقدرتتلق 

ةرفقط  [التجاريةروالصناعيةرالمتوسطةروالكببر

 اختيار المجتمع، ودوالر لكل كيلو وات ساعة لتسهيل برنامج بوسطن المسمى الكهرباء من  0,0007( رسوم االستشارة 1شمل السعر )* ي
 دوالر لكل كيلو وات ساعة لتمويل تكاليف الموظفين المرتبطة بمنصب مدير الطاقة في المدينة. 0,00008( المجمع التشغيلي 2)

 * قد يرتفع السعر نتيجة لتغيير في القانون ينتج عنه زيادة مباشرة ومادية في التكاليف خالل مدة العقد.
 

 معلومات هامة

 رالخد رمعدل رمن رأعىل رالشوارع روإنارة ة رالصغبر روالصناعية رالتجارية وعات روالمشر رالسكنية رللوحدات راإلجماىلي رالمعدل رُيعتب  ، رالوقترالحاىلي مةري

رمن أشهر ) 25االستهالك لمدة . تم تحديد سعر تجميع Eversource األساسيةرلدى رإلى  2021 نوفمب  ( في حين يتغير سعر خدمة 2023 ديسمب 

يع دائًما أعلى من معدل الخدمة األساسية في معدل التجم ونتيجة لذلك، لن يكون إيفرسورس األساسية مرتين في السنة، مرة في يناير وأخرى في يوليو.

Eversourceال يمكن ضمان . الهدف من التجميع هو توفير المدخرات على مدى عمر البرنامج مقابل سعر خدمة إيفرسورس األساسية.  ومع ذلك، ف

 مثل هذه المدخرات والمدخرات المستقبلية.

  خدمة إيفرسورس األساسية. من البرنامج والعودة إلىرسوم على االنسحاب ال توجد 
 

 «انظر خلفه للحصول على معلومات إضافية»



 
 ، فلن تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء للمشاركة في البرنامج.إذا استلمت هذا اإلشعار من خالل البريد

 

، الذين تم إرسال هذا اإلشعار إليهم بريديًا، في البرنامج بدًءا من اليوم الذي تتم فيه قراءة عدادك من شهر جميع مستهلكي الخدمات األساسيةسيتم تلقائيًا تسجيل 

ر   يختلف هذا التاريخ حسب منطقة الخدمة. يظهر تاريخ قراءة العداد على فاتورتك. .2021 لعام نوفمب 
 

 .عن البرنامجتابع فاتورة إيفرسورس الخاصة بك لمزيد من اإلشعارات 

  رسيرد في فاتورتك عن شهر  أنك قد تحولت إلى برنامج بوسطن. 2021 نوفمب 

  روستشير فاتورتك عن شهر  إلى مورد بوسطن وسعر التجميع تحت قسم "خدمات المورد". 2021 ديسمب 
 

 خطة الميزانية أو المستهلكون من ذوي معدل الدخل المنخفض المؤهلون سيستمرون في تلقي هذه الفوائد من إيفرسورس. 
 

رمستهلكو الطاقة الشمسية ولوحات الطاقة الشمسية سيستمرر نامج،رولنرتتغبر رإمداداترالكهرباءربموجبرالب  ي
رأثناءرتلق  رالقياسرأورأرصدةرالفواتبر ي

 
رصاف ي

رتلق  ي
 
ف

نامج.رقيمةر رالب  ي
 
 هذهراالعتماداترمنرخاللرالمشاركةرف

 

ائب مطبقة  ائبروطلبراإلعفاءرمنرتحصيلهارمنرخاللرتقديمر كجزءرمنررسومسيتم دفع أي ض  رعنرتحديدرالض 
ً
نامج.رروستكونرمسؤوال إمدادرالطاقةربالب 

 الوثائقرالمناسبة.ر
 

ريحصلرا ة عىل ولكي ،لمستهلكون من أصحاب األعمال التجارية الصغير ي يب 
رفإنهرراإلعفاء الض  ريتعير  ي

ون  يدراإللكب  رالب  عليهمرإرسالرنسخةرمنرشهادةراإلعفاءرعب 

رإىلر
ً
ة ر877أور)رCNETaxForms@constellation.comعىلررConstellationأورالفاكسرمباشر رمنرأجلرالحفاظرر243-4968( راإلعفاءر)فاكس( عىلرحالة

رالخاصةربهم.ر ي ين 
 الض 

 

ا منافًسا خاًصا بك
ً
ت بالفعل مورد نامج.رفيجبر،رإذا كنت قد اخير رهذارالب  ي

 
اكرف رالحصولرعىلرالكهرباءرمنررعليكرإلغاءراالشب  ي

 
سيضمنرلكرذلكراالستمراررف

 هذارالموردرالمنافس.ر

 

اء من  ود بالطاقة الخض  ت بالفعل خيار الير  ودربالطاقةررلنرتؤثررفرخالل إيفرسورس،وإذا كنت قد اخير رخياررالب   ي
 
نامجرعىلرمشاركتكرف رهذارالب  ي

 
مشاركتكرف

اءرهذا.ر  الخض 

 

نامج ي هذا الي 
 
ي المشاركة ف

 
ردفعرسعررخدمةرإيفرسورسراألساسية؛رأور1،رفيمكنك:رإذا كنت ال ترغب ف ي

 
اكرواالستمراررف اكرواختيارر2(رإلغاءراالشب  (رإلغاءراالشب 

 سرالخاصربكر)إذاركانرمتاًحارلكرأحدهم(.رالموردرالمناف

 

اك   كيفية إلغاء االشير

 يدرالمقدم؛ر رالظرفرالمدفوعربالب  ي
اكرالمرفقةرف   أوالتوقيعروإرجاعربطاقةرإلغاءراالشب 

 قمربزيارةرelectricity-choice-boston.gov/communityاكروأرسله؛رر اك،رثمرامألرنموذجرإلغاءراالشب   أووانقررفوقرزررإلغاءراالشب 

  اتصل بـConstellation  واطلب البقاء في خدمة إيفرسورس األساسية. 3161-930( 833)على 

 

قد يستغرق األمر دورتين من دورات الفوترة قبل أن تعود إلى خدمة إيفرسورس األساسية.  في أي وقت بعد التسجيل.ال يزال بإمكانك إلغاء االشتراك بدون رسوم 

اتصل بـ أو  electricity-icecho-boston.gov/communityإذا اخترت إلغاء االشتراك بعد التسجيل األولي، فيمكنك إرسال نموذج إلغاء االشتراك إلى 

Constellation  واطلب البقاء في خدمة إيفرسورس األساسية. 3161-930( 833)على  

 

 vboston.goقم بزيارة  من نيو إنجلند، ٪100الختيار المنتجات األساسية أو منتج طاقة متجددة 

 واطلب أن يتم تسجيلك في أحد المنتجات التالية:  3161-930( 833على ) Constellationأو يمكنك أن تتصل بـ  electricity-choice-community/ر

  دوالر لكل كيلو وات  7710,10. يتم تقديم هذا المنتج بسعر يتوافق مع متطلبات الطاقة المتجددة بماساتشوستسالمنتج األساسي االختياري في بوسطن

رمن أشهر ) 25ساعة لمدة  رإلى  2021 نوفمب   (.2023 ديسمب 

  100يوفر  في بوسطن 100المنتج االختياري األخضر % ( من شهادات الطاقة المتجددةRECs الفئة األولى ماساتشوستس، ويتم تحقيقه من خالل شراء )

. يتم تقديم هذا المنتج بسعر من متطلبات الوالية لمصادر الطاقة المتجددة هذه في ذلك الوقت( أعلى RECsمن شهادات الطاقة المتجددة اإلضافية ) % 82

رمن أشهر ) 25دوالر لكل كيلو وات ساعة لمدة  0,13858 رإلى  2021 نوفمب   .(2023 ديسمب 

 

رزيارةررلمزيد من المعلومات التفصيلية ر)رelectricity-choice-boston.gov/communityبشأنربرنامجربوسطن،ريرج  ي
(ر855أوراتصلربنارعىلرالرقمرالمجان 

رزيارةرالمConstellation.رلمعرفةرالمزيدرعنر402-5868 :ر،ريرج  ي
ون   .رboston-constellation.com/maوقعراإللكب 

 

 لالطالع على أسعار خدمة إيفرسورس األساسية، يرجى زيارة: 

  أسعار األماكن السكنية- bill-your-payments/about-account/billing-c/residential/my-eversource.com/content/ema/ 

service-tariffs/basic-rates. 

  أسعار المؤسسات التجارية--bill/rates-your-payments/about-account/billing-c/business/my-eversource.com/content/ema

service-tariffs/basic. 
 

  الطاقة تم اختيارها على أساس تنافسي من قبل مدينة بوسطن لتسهيل برنامج الكهرباء من اختيار المجتمع.شركة كولونيال باور جروب، وهي شركة استشارات في مجال 

البريدالإلكتروني:CNETaxForms@constellation.com
https://www.boston.gov/community-choice-electricity
https://www.boston.gov/community-choice-electricity
https://www.boston.gov/community-choice-electricity
https://www.boston.gov/community-choice-electricity
https://www.boston.gov/community-choice-electricity
https://www.constellation.com/ma-boston
https://www.eversource.com/content/ema-c/residential/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service
https://www.eversource.com/content/ema-c/residential/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service
https://www.eversource.com/content/ema-c/business/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service
https://www.eversource.com/content/ema-c/business/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service


 رنامج الكهرباء الختيار المجتمع في بوسطنب

 بطاقة رد إلغاء االشتراك

 

 

 كود إلغاء االشتراك

 

 

 

                

 التاريخ           لتوقيع                                                 ا

إذا كنت ترغب في المشاركة في برنامج  
ن ، فلالكهرباء الختيار المجتمع في بوسطن

 تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء.
 سوف يتم تسجيلك تلقائيا.

 

 إلغاء االشتراكتعليمات 

 إذا كنت ال ترغب في المشاركة:

 التاريخكتابة لتوقيع وقم با( 1

 في الظرف المقدم ها( ضع2

 البريدب أرسلها( 3
 

ن قبل العميل البطاقة م يتم توقيعيجب أن 

المسجل الذي يظهر اسمه في العنوان 

يجب ختم الموجود على هذه البطاقة. 

 كتوبرأ  19المغلف بختم بريد بحلول 

إللغاء االشتراك في البرنامج قبل  2021

 .التسجيل تلقائًيا

 

 رقم الحساب:
 


