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ُ
 إﺷﻌﺎر ﻣﻬﻢ بﺨﺼﻮص أﺳﻌﺎر اﻟ�ﻬ��ﺎء- ﻬﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب
ِ ﻻﺗ

ﻋ��ﺰي اﻟﺠﺎر،
ﺗﻐ� اﻟﻤﻨﺎخ  -ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟبﺤﺮ واﻟﻔ�ﻀﺎﻧﺎت ،إ� اﻟﻌﻮاﺻﻒ
ﻟﺘﺄﺛ�ات ي
كﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﺣﻠ�ﺔ ،ﻓﺈن ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻣﻌﺮﺿﺔ �ﺸكﻞ ﺧﺎص ي
اﻟﺸﺪ�ﺪة واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺠ��ﺔ اﻟﺸﺪ�ﺪة .ﻟﺤﻤﺎ�ﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،ﻧﺤﺘﺎج إ� اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟ��ﺌﺔ ﻟﺘﻘﻠ�ﻞ اﻧبﻌﺎﺛﺎت اﻟ���ﻮن وﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺒﻮﺳﻄﻦ
�
اﻟﻤﺠﺘﻤ� ) (CCEﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎم بﺬﻟﻚ.
أ�� ﻣﺮوﻧﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ�ُ .ﻌﺪ اﻻﻧﻀﻤﺎم إ� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ�ﻬ��ﺎء
ي

�
اﻷ�� �
يف
ﺑﺘﻐ� اﻟﻤﻨﺎخ ،وﺗﻮﻓﺮ
ﺗﻮﻃن ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ف ي� ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻷوﻟ��ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤ� ﻋ�
�ﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ�ﻬ��ﺎء
ﺗﺄﺛﺮا ي
ي
اﻟﻤﻘ�ﻤن ش
يف
اﻟﺼﻐ�ة اﻟﻮكﺎﻟﺔ ﻻﺧﺘ�ﺎر ﻛ�ﻔ�ﺔ ﺗﺰو�ﺪ
واﻟ�كﺎت
ﻛﻬ��ﺎء ﻣﺘﺠﺪدة بﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات ﻃ��ﻠﺔ اﻷﺟﻞ .ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ
ي
ت
اﻟى �ﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ  -بﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ.
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ بﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋ� اﻟﻘ�ﺎم بﺬﻟﻚ بﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟ�ﻬ��ﺎء اﻟﻤﺘﺠﺪدة ي
ﺗﻘﺪم  CCEﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت :ﻗ�ﺎ� ) (Standardوأﺳﺎ� اﺧﺘ�ﺎري ) (Optional Basicو ض
أﺧ� اﺧﺘ�ﺎري .(Optional Green 100) 100
ي
ي
ف
ت
ت
.
�ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺗﺤﺪ�ﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳبﺔ ﻟﻬﻢ واﻻﺷ�اك أو إﻟﻐﺎء اﻻﺷ�اك ي� أي وﻗﺖ دون أي ﻋﻘ��ﺎت ﺗﻘﺪم كﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت Standard
ض
ض
أ�� ﻣﻦ  .Eversourceض� ي ض
ﻣﻌن،
ﺣن أن ب
و Optional Green 100ﻣﺤﺘﻮى ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ب
اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ ﻻ �ﻤﻜﻦ أن �ﻀﻤﻦ وﻓﻮرات ي� أي ﺷﻬﺮ ي
ي
ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت  CCEاﻟﺜﻼﺛﺔ � �
ن
ش
ن
�ﻌي أن اﻟﻤﻘ�ﻢ
ﻟﻠﻤﻘ�ﻤن واﻟ�كﺎت
ﺣﺎﻟ�ﺎ أﻗﻞ ﺗكﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ  Eversourceاﻷﺳﺎﺳ�ﺔ
ي
ي
اﻟﺼﻐ�ة ،ﻣﻤﺎ ي
ي
ف
�
�
/
اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﺴﺠﻞ ف ي� ﺧﻄﺔ  CCEاﻟﻘ�ﺎﺳ�ﺔ ،واﻟﺬي �ﺴﺘﺨﺪم  600ﻛ�ﻠﻮ واط ي� اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺸﻬﺮ� ،ﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺎ �ﻘﺮب ﻣﻦ  28دوﻻرا ﺷﻬ��ﺎ ﻋ�
ﻓﺎﺗﻮرة اﻟ�ﻬ��ﺎء ﻋ� اﻷﻗﻞ ت
ﺣى ﻳﻮﻧﻴﻮ .2022
ض
ﻣﺎ� ﻟﻠﻘ�ﺎم بﺬﻟﻚ ،ﻓﻔﻜﺮ ض ي� اﻟتﺴﺠ�ﻞ ض ي� ﻣﻨﺘﺞ  Optional Green 100اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑنﺴبﺔ  %100ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
إذا ﻛﻨﺖ ي� وﺿﻊ ي
�
ت
أ�ﻀﺎ �
دورا �
ﻣﻬﻤﺎ ض ي� اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
اﻻﺷ�اك ،ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻋ� اﻟ�ﻬ��ﺎء ﺑيﻨﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ
ﻣﺜﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟ��ﺎح أو اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ�ﺔ .بﺎﺧﺘ�ﺎر
وﺣﻤﺎ�ﺔ ﺑيﺌتﻨﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻮﺳﻄﻦ ف ي� أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺪ�ﻘﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ وﺧﺎﻟ�ﺔ ﻣﻦ اﻟ���ﻮن.

ً
ض
اﻹﺿﺎ� ،ﺗﻘﺪم  Eversourceﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺧﻄﻂ اﻟﺪﻓﻊ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫ� ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺳ�ﺴﺘﻔ�ﺪون ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
ي
ﻋ� ﺧﺼﻢ ﻋ� ﻓﺎﺗﻮرﺗﻚ إذا ﺗﻠﻘ�ﺖ  SNAPأو  WICأو  MassHealthأو  Health Safety Netأو  SSIأو ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳكﺎن اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺪﻋﻮم
أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎر ي ن
�ن اﻟﻘﺪا� أو  .LIHEAPﻟﻦ ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ف ي�  CCEﻣﻊ أي اﺋﺘﻤﺎﻧﺎت أو ﺧﻄﻂ دﻓﻊ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﺪ�ﻚ ﻣﻊ ،Eversource
اﻟﺬي ﺳ�ﺴﺘﻤﺮ ف ي� إدارة ﺣﺴﺎب اﻟ�ﻬ��ﺎء اﻟﺨﺎص بﻚ.

� ض
ت
اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ.
اﻻﺷ�اك أو اﻟتﺴﺠ�ﻞ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮذج إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ض ي� ﺗﺤﺪ�ﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗ��ﺪ إﻟﻐﺎء
ﺗﻠﻘﺎﺋ�ﺎ ي� ب
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤ��ﺪ ،ﻗﻢ بﺎﻟتﺴﺠ�ﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ� اﺳتﺸﺎرة ش
ﻣبﺎ�ة ﻣﺪﺗﻬﺎ  15دﻗ�ﻘﺔ ﻋ�  calendly.com/bcceأو ﺗﻔﻀﻞ ﺑ��ﺎرة
.boston.gov/community-choice-electricity

ﺗﻌﺪ ﺑﻮﺳﻄﻦ بﺎﻟﻔﻌﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ �
أ�� اﻟﻤﺪن ﻛﻔﺎءة ف ي� اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ف ي� اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻟ�ﻦ �ﻤﻜﻨﻨﺎ ،بﻞ �ﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،اﻟﻘ�ﺎم بﺎﻟﻤ��ﺪ� .ﻤﺜﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ�ﻬ��ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ� ت
إﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و�ﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺳتﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ف� ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺒيﺌ�ﺔ� .
ﻣﻌﺎ ،ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋ� ﺑﻨﺎء
ي
ي �
ﺑﻮﺳﻄﻦ �
و�ﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻸﺟ�ﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .واﻵن ﻫﻮ وﻗﺖ اﻟﻘ�ﺎم بﺬﻟﻚ� .
ﺷﻜﺮا ﻟ�ﻢ ﻋ� ش�ا�ﺘكﻢ!
أ�� ﻛﻔﺎءة

Michelle Wu

ﻋﻤﺪة| ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ

Reverend Mariama White-Hammond

رﺋ�ﺲ| اﻟﺒيﺌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘ�ح
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مدينة بوسطن
برنامج الكهرباء من اختيار المجتمع
إشعار المستهلك
 15مارس 2022
عزيزي مستهلك الخدمات األساسية ببوسطن:
يسر مدينة بوسطن أن تعلن أن شركة  )"Constellation NewEnergy, Inc ("Constellationقد اختيرت كمورد لبرنامجها الذي يحمل اسم الكهرباء من
اختيار المجتمع ("البرنامج") .هذا البرنامج عبارة عن تجمع يم ّكن الحكومة المحلية من جمع القوة الشرائية لسكانها والشركات القائمة بها لتزويدهم ببديل لخدمة
إيفرسورس األساسية (قوانين ماساتشوستس العامة ،فصل رقم  ،164فقرة  )134يؤثر هذا البرنامج فقط على الجزء الخاص بالتوريد من فاتورتك الشهرية .ولن
يؤثر على الجزء المستلم من فاتورتك الشهرية .ستواصل إيفرسورس توصيل الكهرباء الخاصة بك لكن بوسطن اختارت المورد الخاص بالبرنامج .ستوفر شركة
 Constellationإمدادات الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين الموجودين حاليًا في الخدمة األساسية في بوسطن .يهدف هذا الخطاب إلى إخباركم عن هذا البرنامج
الخاص باإلمداد بالطاقة الكهربائية .ووفقًا لقانون الوالية ،فإنه يُعلمك أيضًا بحقوقك والخيارات المتاحة أمامك في حال لم ترغب في المشاركة في البرنامج.
 سيتم تسجيلك تلقائيًا في هذا البرنامج في حال لم تختر عدم المشاركة وإلغاء االشتراك.
 يتعين عليك الرد قبل  18إبريل  2022إن كنت ال ترغب في أن تكون من بين المسجلين تلقائياً.

تغيي يف خدمة الكهرباء الخاصة بك .االختالف الوحيد الذي ستالحظه هو طباعة اسم  Constellationتحت قسم "خدمات المورد" يف
لن تالحظ أي ر
تلق فاتورة واحدة من إيفرسورس .وستواصل إرسال مدفوعاتك إىل إيفرسورس من أجل معالجتها .ستستمر إيفرسورس يف
فاتورتك الشهرية .ستستمر يف ي
ه .وعالوة عىل ذلك ،فستستمر يف
االستجابة لحاالت الطوارئ ،وقراءة العدادات ،وصيانة خطوط التوزي ع والنقل .وستظل المصداقية وجودة الخدمة كما ي
التمتع بجميع حقوق وحماية المشتك الحالية.
األسعار النسبية والشروط

السعر
سكن
ي
المؤسسات
التجارية
والصناعية
الصغتة
ر
المؤسسات
التجارية
والصناعية
المتوسطة والكبيرة
إنارة الشوارع

محتوى الطاقة
المتجددة
المدة الزمنية

رشوط الخروج

برنامج بوسطن*
(خدمات المورد فقط)
أساس اختياري
ي

اختياري أخض 100

إيفرسورس
(خدمات المورد فقط)
الخدمات األساسية

قياس
ي
ر
اض(
)افي ي
 0,11161دوالر لكل كيلو
وات ساعة

 0,10771دوالر لكل
كيلو وات ساعة

 0,13858دوالر لكل كيلو
وات ساعة

 0,15764دوالر لكل كيلو وات ساعة

 0,11161دوالر لكل كيلو
وات ساعة

 0,10771دوالر لكل
كيلو وات ساعة

 0,13858دوالر لكل كيلو
وات ساعة

 0,14761دوالر لكل كيلو وات ساعة

 0,11161دوالر لكل كيلو
وات ساعة

 0,10771دوالر لكل
كيلو وات ساعة

 0,13858دوالر لكل كيلو
وات ساعة

 0,10865دوالر لكل كيلو وات ساعة

 0,11161دوالر لكل كيلو
وات ساعة
 % 10من شهادات الطاقة
المتجددة ( )RECsالفئة
األوىل ماساتشوستس أعىل
من الحد األدن لمتطلبات
الوالية

 0,10771دوالر لكل
كيلو وات ساعة

 0,13858دوالر لكل كيلو
وات ساعة

 0,14761دوالر لكل كيلو وات ساعة

تتوافق مع متطلبات
الطاقة المتجددة
بماساتشوستس

 % 100من شهادات الطاقة
المتجددة ( )RECsالفئة
األوىل ماساتشوستس

تتوافق مع متطلبات الطاقة المتجددة
بماساتشوستس

نوفمت  – 2021ديسمت 2023

 1يناير  30 - 2022يونيو 2022

[تنطبق األسعار عىل بداية الخدمة
ونهايتها يف أيام الشهر الذي تتم فيه
قراءة العداد يف منطقة خدمتك].

[تتغير أسعار االستهالك لألماكن السكنية
والمؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة
وإنارة الشوارع كل  6أشهر .وتتغير أسعار
المؤسسات التجارية والصناعية المتوسطة
والكبيرة كل  3أشهر].

ال توجد رسوم

قد تتلق رسوم تسوية أو ائتمان [المؤسسات
والكبتة فقط]
التجارية والصناعية المتوسطة
ر

* يشمل السعر ( )1رسوم االستشارة  0,0007دوالر لكل كيلو وات ساعة لتسهيل برنامج بوسطن المسمى الكهرباء من اختيار المجتمع ،و
( )2المجمع التشغيلي  0,00008دوالر لكل كيلو وات ساعة لتمويل تكاليف الموظفين المرتبطة بمنصب مدير الطاقة في المدينة.
* قد يرتفع السعر نتيجة لتغيير في القانون ينتج عنه زيادة مباشرة ومادية في التكاليف خالل مدة العقد.
معلومات هامة
 في الوقت الحالي ،يعد معدل التجميع السكني و C&Iالصغيرة وضوء الشارع أقل من معدل الخدمة األساسية في  .Eversourceتم تحديد سعر تجميع
االستهالك لمدة  25أشهر (من نوفمت  2021إلى ديسمت  )2023في حين يتغير سعر خدمة إيفرسورس األساسية مرتين في السنة ،مرة في يناير
وأخرى في يوليو .ونتيجة لذلك ،فقد ال يكون سعر التجميع دائ ًما أقل من خدمة إيفرسورس األساسية .الهدف من التجميع هو توفير المدخرات على مدى
عمر البرنامج مقابل سعر خدمة إيفرسورس األساسية .ومع ذلك ،فال يمكن ضمان مثل هذه المدخرات والمدخرات المستقبلية.
 ال توجد رسوم على االنسحاب من البرنامج والعودة إلى خدمة إيفرسورس األساسية.
«انظر خلفه للحصول على معلومات إضافية»

إذا استلمت هذا اإلشعار من خالل البريد ،فلن تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء للمشاركة في البرنامج.
سيُسجَّل جميع مستهلكي الخدمات األساسية ،الذين تم إرسال هذا اإلخطار إليهم بالبريد تلقائيًا في البرنامج ،وسيبدأون في االستفادة من سعر التجميع الذي يبدأ في
اليوم الذي تتم فيه قراءة عدادك في شهر مايو  .2022يختلف هذا التاريخ حسب منطقة الخدمة .يظهر تاريخ قراءة العداد على فاتورتك.
تابع فاتورة إيفرسورس الخاصة بك لمزيد من اإلشعارات عن البرنامج.
 سيرد في فاتورتك عن شهر مايو  2022أنك قد تحولت إلى برنامج بوسطن.
 وستشير فاتورتك عن شهر يونيو  2022إلى مورد بوسطن وسعر التجميع تحت قسم "خدمات المورد".
خطة الميزانية أو المستهلكون من ذوي معدل الدخل المنخفض المؤهلون سيستمرون في تلقي هذه الفوائد من إيفرسورس.
تتغت
صاف القياس أو أرصدة
تلق
تلق إمدادات الكهرباء بموجب التنامج ،ولن ر
ر
ي
الفواتت أثناء ي
سيستمر مستهلكو الطاقة الشمسية ولوحات الطاقة الشمسية يف ي
قيمة هذه االعتمادات من خالل المشاركة يف التنامج.
ً
سيتم دفع أي ضائب مطبقة كجزء من رسوم إمداد الطاقة بالتنامج .وستكون مسؤوال عن تحديد الضائب وطلب اإلعفاء من تحصيلها من خالل تقديم
الوثائق المناسبة.
ون
ولك يحصل المستهلكون من أصحاب األعمال التجارية
ر
يب ،فإنه ر
يتعي عليهم إرسال نسخة من شهادة اإلعفاء عت التيد اإللكت ي
ي
الصغية عىل اإلعفاء الض ي
ر ً
مباشة إىل  Constellationعىل  CNETaxForms@constellation.comأو (( 4968-243 )877فاكس) من أجل الحفاظ عىل حالة اإلعفاء
أو الفاكس
ين الخاصة بهم.
الض ي
ً
ً
إذا كنت قد ر
ً
خاصا بك ،فيجب عليك إلغاء االشتاك يف هذا التنامج .سيضمن لك ذلك االستمرار يف الحصول عىل الكهرباء من
منافسا
اخيت بالفعل موردا
هذا المورد المنافس.
اخيت بالفعل خيار ر
وإذا كنت قد ر
اليود بالطاقة الخضاء من خالل إيفرسورس ،فلن تؤثر مشاركتك يف هذا التنامج عىل مشاركتك يف خيار التود بالطاقة
الخضاء هذا.
إذا كنت ال ترغب يف المشاركة يف هذا الينامج ،فيمكنك )1 :إلغاء االشتاك واالستمرار يف دفع سعر خدمة إيفرسورس األساسية؛ أو  )2إلغاء االشتاك واختيار
المورد المنافس الخاص بك (إذا كان ً
متاحا لك أحدهم).
ر
االشياك
كيفية إلغاء
 التوقيع وإرجاع بطاقة إلغاء االشتاك المرفقة يف الظرف المدفوع بالتيد المقدم؛ أو
 قم بزيارة  boston.gov/community-choice-electricityوانقر فوق زر إلغاء االشتاك ،ثم امأل نموذج إلغاء االشتاك وأرسله؛ أو
 اتصل بـ  Constellationعلى ( 3161-930 )833واطلب البقاء في خدمة إيفرسورس األساسية.
ال يزال بإمكانك إلغاء االشتراك بدون رسوم في أي وقت بعد التسجيل .قد يستغرق األمر دورتين من دورات الفوترة قبل أن تعود إلى خدمة إيفرسورس األساسية.
إذا اخترت إلغاء االشتراك بعد التسجيل األولي ،فيمكنك إرسال نموذج إلغاء االشتراك إلى  boston.gov/community-choice-electricityأو اتصل بـ
 Constellationعلى ( 3161-930 )833واطلب البقاء في خدمة إيفرسورس األساسية.
boston.gov
بزيارة
قم
إنجلند،
نيو
من
٪100
متجددة
طاقة
منتج
أو
األساسية
المنتجات
الختيار
 community-choice-electricity/أو يمكنك أن تتصل بـ  Constellationعلى ( 3161-930 )833واطلب أن يتم تسجيلك في أحد المنتجات التالية:
 المنتج األساسي االختياري في بوسطن يتوافق مع متطلبات الطاقة المتجددة بماساتشوستس .يتم تقديم هذا المنتج بسعر  0,10771دوالر لكل كيلو وات
ساعة لمدة  25أشهر (من نوفمت  2021إلى ديسمت .)2023
 المنتج االختياري األخضر  100في بوسطن يوفر  % 100من شهادات الطاقة المتجددة ( )RECsالفئة األولى ماساتشوستس ،ويتم تحقيقه من خالل شراء
 % 80من شهادات الطاقة المتجددة اإلضافية ( )RECsأعلى من متطلبات الوالية لمصادر الطاقة المتجددة هذه في ذلك الوقت .يتم تقديم هذا المنتج بسعر
 0,13858دوالر لكل كيلو وات ساعة لمدة  25أشهر (من نوفمت  2021إلى ديسمت .)2023
المجان ()855
لمزيد من المعلومات التفصيلية بشأن برنامج بوسطن ،يرج زيارة  boston.gov/community-choice-electricityأو اتصل بنا عىل الرقم
ي
ون.constellation.com/ma-boston :
 .5868-402لمعرفة المزيد عن  ،Constellationيرج زيارة الموقع اإللكت ي
لالطالع على أسعار خدمة إيفرسورس األساسية ،يرجى زيارة:
 أسعار األماكن السكنية /eversource.com/content/ema-c/residential/my-account/billing-payments/about-your-bill -
.rates-tariffs/basic-service
 أسعار المؤسسات التجارية eversource.com/content/ema-c/business/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates--
.tariffs/basic-service
شركة كولونيال باور جروب ،وهي شركة استشارات في مجال الطاقة تم اختيارها على أساس تنافسي من قبل مدينة بوسطن لتسهيل برنامج الكهرباء من اختيار المجتمع.

برنامج الكهرباء الختيار المجتمع في بوسطن
بطاقة رد إلغاء االشتراك
إذا كنت ترغب في المشاركة في برنامج
الكهرباء الختيار المجتمع في بوسطن ،فلن
تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء.
سوف يتم تسجيلك تلقائيا.

كود إلغاء االشتراك

التوقيع

التاريخ

تعليمات إلغاء االشتراك
إذا كنت ال ترغب في المشاركة:
 )1قم بالتوقيع وكتابة التاريخ
 )2ضعها في الظرف المقدم
 )3أرسلها بالبريد
يجب أن يتم توقيع البطاقة من قبل العميل
المسجل الذي يظهر اسمه في العنوان
الموجود على هذه البطاقة .يجب ختم
المغلف بختم بريد بحلول  18إبريل
 2022إللغاء االشتراك في البرنامج قبل
التسجيل تلقائ ًيا.
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