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

ﻋزﯾزي اﻟﺟﺎر،
ﻛﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ،ﻓﺈن ﺑوﺳطن ﻣﻌرﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ  -ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت ،إﻟﻰ اﻟﻌواﺻف
اﻟﺷدﯾدة واﻟظواھر اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة .ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ،ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﺟرﯾﺋﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻛرﺑون وﺧﻠﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺑوﺳطن أﻛﺛر
ﻣروﻧﺔ واﺳﺗداﻣﺔ .ﯾُﻌد اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ) (CCEﻓﻲ ﺑوﺳطن ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
ﺗﺄﺛرا ﺑﺗﻐﯾر
ﯾﻌﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺑوﺳطن ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ ﻹﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻛﺛر ً
اﻟﻣﻧﺎخ ،وﺗوﻓر ﻛﮭرﺑﺎء ﻣﺗﺟددة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ وﻓورات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل .ھدﻓﻧﺎ ھو ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗزوﯾد ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ  -ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺳﺗوى
اﻟدﺧل.
ﯾﻘدم  BCCEﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت :ﻗﯾﺎﺳﻲ ) (Standardوأﺳﺎﺳﻲ اﺧﺗﯾﺎري ) (Optional Basicوأﺧﺿر اﺧﺗﯾﺎري Optional Green ) 100
 .(100ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭم واﻻﺷﺗراك أو إﻟﻐﺎء اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ أي وﻗت دون أي ﻋﻘوﺑﺎت .ﺗﻘدم ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت Standard
و Optional Green 100ﻣﺣﺗوى طﺎﻗﺔ ﻣﺗﺟددة أﻛﺑر ﻣن  .Eversourceﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﻣن وﻓورات ﻓﻲ أي ﺷﮭر
ﻣﻌﯾن ،ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت  BCCEاﻟﺛﻼﺛﺔ ھﻲ ﺣﺎﻟﯾًﺎ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﺧدﻣﺔ  Eversourceاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ) 0.17871دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ/ﻛﯾﻠوواط
ﺳﺎﻋﺔ(واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ) 0.17827دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ/ﻛﯾﻠوواط ﺳﺎﻋﺔ( ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻘﯾم اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺧطﺔ  BCCEاﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟذي
دوﻻرا ﺷﮭرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗورة اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺣﺗﻰ دﯾﺳﻣﺑر .2022
ﯾﺳﺗﺧدم  600ﻛﯾﻠو واط ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ/اﻟﺷﮭر ،ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓر ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 40
ً
إذا ﻛﻧت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ،ﻓﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺞ  BCCE Optional Green 100اﻟذي ﯾوﻓر طﺎﻗﺔ ﻣﺗﺟددة ﺑﻧﺳﺑﺔ  %100ﻣن
ﻣﺻﺎدر ﻣﺛل طﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح أو اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ .ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎر  ،Green 100ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻌﺎدي ﻟﻛﻣﯾﺔ  600ﻛﯾﻠوواط ﺳﺎﻋﺔ/ﺷﮭر ﺗوﻓﯾر أﻛﺛر
دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗورة اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺣﺗﻰ دﯾﺳﻣﺑر  2022ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺧدﻣﺔ  Eversourceاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .ﺳﺗﻔﻌل ذﻟك ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻠﻌب
ﻣن 24
ً
ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﯾﺋﺗﻧﺎ وﻣﺳﺎﻋدة ﺑوﺳطن ﻓﻲ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣدﯾﻧﺔ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛرﺑون.
ً
أﯾﺿﺎ ً
دورا ً
ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟدﻋم اﻹﺿﺎﻓﻲ ،ﺗﻘدم  Eversourceﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﺧطط اﻟدﻓﻊ .ﻗد ﺗﻛون ﻣؤھﻼً ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺧﺻم ﻗدره  %36ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗورﺗك إذا ﺗﻠﻘﯾت  SNAPأو  WICأو  MassHealthأو  Health Safety Netأو  SSIأو ﺧدﻣﺎت اﻹﺳﻛﺎن
اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣدﻋوم أو ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ أو  .LIHEAPﻟن ﺗﺗداﺧل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  BCCEﻣﻊ أي اﺋﺗﻣﺎﻧﺎت أو ﺧطط دﻓﻊ أو ﺑراﻣﺞ
ﺧﺻوﻣﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻟدﯾك ﻣﻊ  ،Eversourceاﻟذي ﺳﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ إدارة ﺣﺳﺎب اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﺧﺎص ﺑك.
ﯾﺗﺿﻣن ﻧﻣوذج إﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣرﻓﻖ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﺗرﯾد إﻟﻐﺎء اﻻﺷﺗراك أو اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
أﯾﺿﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم 617-
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ،ﻗم ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع واﺣد ﻟواﺣد ﻟﻣدة  15دﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ  .calendly.com/bcceﯾﻣﻛﻧك
ً
 635-3850أو إرﺳﺎل ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ  environment@boston.govﻋﻧد وﺟود أﺳﺋﻠﺔ أو ﺗﻔﺿل ﺑزﯾﺎرﺗﻧﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ
.boston.gov/community-choice-electricity
ﺗﻌد ﺑوﺳطن ﺑﺎﻟﻔﻌل واﺣدة ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣدن ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ،ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣزﯾد .ﯾﻣﺛل
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺑوﺳطن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺳﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .ﻣﻌًﺎ ،ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﺷﻛرا ﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﺷراﻛﺗﻛم!
ﺑﻧﺎء ﺑوﺳطن أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وإﻧﺻﺎﻓًﺎ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .واﻵن ھو وﻗت اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
ً

Michelle Wu
ﻋﻣدة| ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺳطن

Reverend Mariama White-Hammond
رﺋﯾس| اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻔﺗوح
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مدينة بوسطن
برنامج الكهرباء من اختيار المجتمع
إشعار المستهلك
 15سبتمبر 2022
عزيزيرمستهلكرالخدماتراألساسيةرببوسطن:ر
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  19كتوبر  2022إن كنت ال ترغب في أن تكون من بين المسجلين تلقائياً.

رالمورد"رفر
تغيي يف خدمة الكهرباء الخاصة بك .االختالفرالوحيدرالذيرستالحظهرهورطباعةراسمر Constellationرتحت رقسمر"خدمات
لن تالحظ أي ر
ي
رفر
فاتورتك رالشهرية.ر ر
رتلق رفاتورة رواحدة رمن رإيفرسورس .روستواصل رإرسال رمدفوعاتك رإىل رإيفرسورس رمن رأجل رمعالجتها .رستستمررإيفرسورس ي
ي
ستستمررف ي
روستظلرالمصداقيةروجودةرالخدمةركماره.
االستجابةرلحاالترالطوارئ،روقراءةرالعدادات،روصيانةرخطوطرالتوزي عروالنقل.
روعالوةرعىلرذلك،رفستستمررفر
ي
ي
التمتعربجميعرحقوقروحمايةرالمشبكرالحالية.ر
األسعار النسبية والشروط
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محتوى الطاقة
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المدة الزمنية

برنامج بوسطن*
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[تنطبقراألسعاررعىلربدايةرالخدمة
ونهايتهارفرأيامرالشهررالذيرتتمرفيه
ي
اءةرالعدادرفرمنطقةرخدمتك].
قر
ي

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

قدرتتلقررسومرتسويةرأورائتمانر[المؤسساتر
ال توجد رسوم
رشوط الخروج
التجاريةروالصناعيةرالمتوسطةروالكببةرفقط]
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.
** قمربزيارةر .eversource.com/content/ema-c/business/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-tariffs/basic-service
معلومات هامة
يرالوقترالحاىل،رالبرنامج ،يكون سعر أقل من سعر خدمة إيفرسورس األساسية .تم تحديد سعر تجميع االستهالك لمدة  25أشهر (من نوفمبر 2021

ي
إلى ديسمبر  )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 نوفمبر  .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 شهررنوفمبر  2022أنك قد تحولت إلى برنامج بوسطن.
 وستشير فاتورتك عن شهر ديسمبر  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.
نامج،رولنرتتغبر
تلقرإمداداترالكهرباءربموجبرالب
رصاف
رتلق
ر
ر
ي
رالقياسرأورأرصدةرالفواتبرأثناءر ي
سيستمررمستهلكو الطاقة الشمسية ولوحات الطاقة الشمسية يف ي
كةرفرالبنامج.ر
قيمةرهذهراالعتماداترمنرخاللرالمشار ي
ً
سيتم دفع أي ضائب مطبقة كجزءرمنررسوم إمدادرالطاقةربالبنامج .رروستكونرمسؤوال رعنرتحديدرالضائبروطلبراإلعفاءرمنرتحصيلهارمنرخاللرتقديمر
الوثائقرالمناسبة.ر
ونر
ولكريحصلرالمستهلكون من أصحاب األعمال التجارية
ر
يب،رفإنهر ر
يتعيرعليهمرإرسالرنسخةرمنرشهادةراإلعفاءرعبرالبيدراإللكب ي
ي
الصغية عىل اإلعفاء الض ي
ر ً
رمباشة رإىل ر Constellationرعىلر CNETaxForms@constellation.comرأور( )877ر 4968-243ر(فاكس) رمن رأجل رالحفاظ رعىل رحالة راإلعفاءر
أورالفاكس
ينرالخاصةربهمر.
الض ي
ً
ً
ر
ً
اررف رالحصولرعىلرالكهرباءرمنر
اكرف رهذارالبنامجر.رسيضمنرلكرذلكراالستمر ي
إذا كنت قد اخيت بالفعل موردا منافسا خاصا بك،رفيجبرعليكرإلغاءراالشب ي
هذارالموردرالمنافسر.
ر
اخيت بالفعل خيار ر
وإذا كنت قد ر
كتكرف رهذارالبنامجرعىلرمشار
اليود بالطاقة الخضاء من خالل إيفرسورس ،رفلنرتؤث رررمشار
كتكرف رخياررالبودربالطاقةر
ي
ي
الخضاءرهذا.ر
اررف ردفعرسعررخدمةرإيفرسورسراألساسية؛رأور)2رإلغاءراالشباكرواختيارر
إذا كنت ال ترغب يف المشاركة يف هذا الينامج،رفيمكنك :ر)1رإلغاءراالشباكرواالستمر ي
ً
الموردرالمنافسرالخاصربكر(إذاركانرمتاحارلكرأحدهم)ر.
ر
االشياك
كيفية إلغاء
اكرالمرفقةرفرالظرفرالمدفوعربالبيدرالمقدم؛رأو
 التوقيعروإرجاعربطاقةرإلغاءراالشب
ي
 قمربزيارةرboston.gov/community-choice-electricityروانقررفوقرزررإلغاءراالشباك،رثمرامألرنموذجرإلغاءراالشباكروأرسله؛رأو
 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
/ر community-choice-electricityأو 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 نوفمبر  2021إلى ديسمبر .)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 نوفمبر  2021إلى ديسمبر .)2023
أوراتصلربنارعىلرالرقمرالمجانر()855ر
لمزيد من المعلومات التفصيليةربشأنربرنامجربوسطن،ريرجرزيارةرboston.gov/community-choice-electricityر
ي
ون:ر.constellation.com/ma-bostonر
.5868-402رلمعرفةرالمزيدرعنر،Constellationريرجرزيارةرالموقعراإللكب 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  19أ كتوبر
 2022إللغاء االشتراك في البرنامج قبل
التسجيل تلقائ ًيا.

رقم الحساب:

