
امتيازات البرنامج
مساعدة حتى 1000 دوالر أمريكي لكل 

 أسرة. 

أمر دفع شهري بقيمة 25 دوالًرا أمريكيًا 
ومساعدة المتأخرين عن السداد.

فحص مياه المنزل وإصالحات السباكة البسيطة 
حتى 1000 دوالر أمريكي  لمالك المنازل 
التي يتجاوز فيها متوسط االستهالك 120 %.

معدات توفير المياه وفصول تدريب المستهلك.

الخدمات الداعمة لبرنامج دعم مياه الشرب 
للمناطق السكنية.

امتالك مستوى دخل بنسبة 
150 % من حد الفقر أو يقل 

عن ذلك

تقديم إثبات لبيان محل اإلقامة 
والدخل

تقديم إثبات لبيان مسؤولية 
المستأجر عن المياه في عقد 

اإليجار

 متابعة سداد الفاتورة الشهرية

يجب على سكان مدينة 
ديترويت تركيب جهاز قراءة عداد 

أوتوماتيكي جديد أو السماح 
إلدارة المياه والصرف الصحي 
في ديترويت "DWSD"بتركيب 

عداد جديد

يتم تمويل برنامج دعم مياه الشرب للمناطق 
السكنية بواسطة هيئة مياه البحيرات 

العظمى

اتصل على: 
www.waynemetro.org/WRAP أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني

•

•

•

•

•

مياه  دعم  برنامج  في  المشاركة 
"WRAP" الشرب للمناطق السكنية

المؤهالت

•

•

•

•

•

313.386.WRAP (9727)



العمل  وتحالف  السكنية  للمناطق  الشرب  مياه  دعم  برنامج 
المجتمعي

معيار األهلية بالنسبة لدخل األسرة هو 150 % من حد الفقر:

األسر األعضاء دخل األسرة

1 18210 دوالرات أمريكية

2 24690 دوالًرا أمريكيًا

3 31170 دوالًرا أمريكيًا

4 37650 دوالًرا أمريكيًا

5 44130 دوالًرا أمريكيًا

6 50610 دوالرات أمريكية

7 57090 دوالًرا أمريكيًا

8 63570 دوالًرا أمريكيًا

9 70050 دوالًرا أمريكيًا

10 76530 دوالًرا أمريكيًا

* يستطيع سكان مدينة ديترويت غير المؤهلين لمساعدة برنامج دعم مياه الشرب للمناطق السكنية "WRAP" التسجيل في خطة السداد 50/30/10 
بإدارة المياه والصرف الصحي في ديترويت "DWSD". تسمح الخطة للعمالء بسداد المتأخرات من خالل توزيعها على الدفعات المستقبلية. لمزيد من 

.www.detroitmi.gov/dwsd المعلومات، ُيرجى االتصال على الرقم 313.267.8000 أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني

اتصل على:
www.waynemetro.org/WRAP :أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني

برنامج  تنفيذ  على  المجتمعي  العمل  تحالف  سيعمل 
نموذج  خالل  من  السكنية  للمناطق  الشرب  مياه  دعم 
مصممة  خدمات  خطة  يمثل  وهو   - التمكين  مسار 
هيئة  تغطية  منطقة  في  السكان  لمساعدة  خصيًصا 
الفواتير،  سداد  في  للمساعدة  العظمى  البحيرات  مياه 
الموارد،  ومتابعة  المياه،  على  المحافظة  وإجراءات 
الشرب  مياه  دعم  ببرنامج  المتعلقة  الدعم  وخدمات 
الذاتي. االكتفاء  إلى  للوصول  السكنية  للمناطق 

تكمن مهمة برنامج دعم مياه 
الشرب للمناطق السكنية 

"WRAP" في إدارة توزيع تمويل 
البرنامج على األسر المستحقة 

ذات الدخل المنخفض  في 
مناطق خدمة هيئة مياه البحيرات 
العظمى "GLWA" مع تبني رؤية 
تهدف إلى إنشاء برنامج ثوري 

يساعد مرفق المياه في التركيز 
على  المساعدة في مبادرات 

سداد الفواتير، والمحافظة على 
المياه، واالكتفاء الذاتي. 

313.386.WRAP (9727)


