
 

 

 

 

 

 

  WRAPمساعده المياه السكنية برنامج تم تمويل

 مياه البحيرات الكبرى هيئة من قبل

 

 

الالزمة      كةللمشار المؤهالت 

برنامج  WRAP في 

  زلمنلكل  دوالر 1,000إلى مساعدة تصل . 

  دوالًرا شهريًا والمساعدة في المتأخرات.  25قيمة إضافة

دوالًرا عند  350يصل إلى  في الفاتورة خيرأتول دفع أ

 التسجيل األولي.

 في طفيفة  إصالحاتعمل المياه المنزلية و شبكة مراجعة

    للمقيمين فوق دوالر 1,500 وقدره بمبلغالسباكة 

 ستخدام.من متوسط اإل 120٪

 توفير المياه ودروس تدريب المستهلكين. أدوات طقم 

  خدماتWRAP اءحناألفي جميع  داعمة . 

  المؤهلة للمنازلالتسجيل المستمر. 

 

 

 

 

WRAP.313.386          :إتصل بالرقم

 نامجربال منافع

 PRAWg/ro.tromeeaynww.ww :زيارةم بقو أ

(9727) 

 أو أقل  مساو  ديك دخل أن يكون ل
 الفقر من عتبة ٪200من 

 تقديم إثبات اإلقامة والدخل 

 عنالمستأجر مسؤولية ات تقديم إثب 
 المياه عند اإليجار فواتيردفع 

 دفع الفواتير  في يةاإلستمرار
 الشهرية

  يجب على سكان مدينة ديترويت
جهاز قراءة عدادات  نصب

دارة إل أوتوماتيكي جديد أو السماح
والصرف الصحي في  المياه

عداد  نصبب (DWSD) ديترويت
 جديد

 برنامج مساعدة 

  المياه السكنية

ى ات الكير  هيئة مياه البحير

http://www.waynemetro.org/WRAP


  WRAP برنامجل تحالف العمل المجتمعي 

نموذج من خالل  WRAP برنامج ف العمل المجتمعيتحال سيقدم

 - (Empowerment  Pathway  Model) مسارالتمكين 

مقيمين في مالء العللمساعدة ا خطة خدمة مصممة خصيًصا يوه

في  مساعدةالمنطقة خدمة هيئة مياه البحيرات الكبرى للوصول إلى 

 دعمي الموارد و، والتنقل فلى المياهالحفاظ ع ريبادت، والفاتورة دفع

 .كتفاء الذاتيمسار نحو اإلالحول  WRAP برنامج

 

 

 :الفقر طمن عتبة خ ٪200 هوWRAP  مجالبرن لهؤمال المنزلدخل 

 

 
WRAP’s mission is to administer 

the distribution of WRAP 

funding to eligible, low- 

income households in GLWA 

service areas with a vision to 

create a transformative water 

utility assistance program 

focusing on bill assistance, 

conservation, and self- 

sufficiency initiatives. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

. تسمح الخطة (DWSD) دارة المياه والصرف الصحي في ديترويتإل  10/30/50 خطة الدفعالتسجيل في   WRAP* يمكن للمقيمين في مدينة ديترويت غير المؤهلين للحصول على مساعدة 

 الموقع اإللكتروني أو زيارة 313.267.8000 الرقم تصال على، يرجى اإلمستقبلية. لمزيد من المعلومات عاتدف عن طريق توزيعها عبرلفواتير ا من للعمالء بدفع المتأخرات

www.detroitmi.gov/dwsd. 
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 المنزلعدد أفراد 
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 المنزلدخل 

$25,520 

$34,480 

$43,440 

$52,400 

$61,360 

$70,320 

$79,280 

$88,240 

$96,500 

$100,980 

 PRAWg/ro.tromeeaynww.ww :زيارة قم بأو 

 في WRAP برنامج تتمثل مهمة

  WRAPتوزيع تمويل  إدارة

 المؤهلة وذات الدخل المنخفض المنازلعلى 

 هيئة مياه البحيرات الكبرى في مناطق خدمة

(GLWA) ء برنامج مع رؤية إلنشا 

 لمياه ل العامة لمرافقا مساعدة

 مساعدةالمع التركيز على  التحويلية

 توفير المياهالفواتير و في

 كتفاء الذاتي.ومبادرات اإل 

http://www.waynemetro.org/WRAP

