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ما الذي عليك توقُّعه عند اعتماد المبنى لديك عىل 
الطاقة الشمسية؟

يعمل مالك العقار لديك مع برنامج الطاقة الشمسية للمساكن 

المتعددة العائالت والميسورة السعر لتركيب نظام الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية في المبنى لديك.

كيف ستستفيد من ذلك؟

ستحظى بمنفعة مالية مباشرة متمثلة  	

في خفض تكلفة فاتورة الطاقة.

لن تُواجه زيادة في اإليجار أو أي تكاليف   
أخرى لمنزلك. 

قد تحظى أنت أو أفراد عائلتك بفرص  	

تدريب وظيفي مدفوع األجر لتعلُّم تركيب 

نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

سيتم إمداد جزء من المبنى لديك بالطاقة  	

المتجددة النظيفة.

ما مصدر التمويل؟

يتم تمويل برنامج SOMAH من ِقبل والية 

كاليفورنيا باستخدام األموال المخصصة للحد 
من انبعاثات غازات الدفيئة والتصدي لتغيُّر 

المناخ. يوفر SOMAH عدًدا من الخدمات 

المجانية ألصحاب العقارات والمستأجرين، 

مّما يضمن أنك ال تدفع أي أموال نظير 

الحصول عىل الطاقة النظيفة.

كيف يعمل نظام SOMAH؟

سيتوىل مقاول معتَمد من SOMAH تركيب النظام  	

الكهروضوئي. 

سيوفر نظام الطاقة الكهروضوئية طاقة نظيفة لمنزلك  	

وللمناطق العامة مثل غرفة الغسيل، والممرات، واألماكن 

المجتمعية. 

ستتم صيانة وتشغيل النظام الكهروضوئي بواسطة مالك العقار  	

أو المقاول. 

صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية للمبنى لديك دون أي  	

تكلفة عليك.

ستستمر في سداد فاتورة المرافق الخاصة بك شهريًا، لكنك  	

ستحصل عىل أرصدة مقابل الطاقة النظيفة التي يُولّدها النظام 

الكهروضوئي والتي سُتقلّل مبلغ الفاتورة.

سُتتاح لك فرصة التسجيل في برامج كفاءة الطاقة وستكون  	

متصالً ببرنامج المساعدة في توفير الطاقة )ESA(، وهي خدمة 

دون تكلفة للمساعدة في توفير الطاقة.

ما تتوقعه مع 
SOMAH برنامج
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بصفتك مقيًما في مبنى يحصل عىل الطاقة الشمسية  	
من برنامج SOMAH، فأنت مؤهل للحصول عىل فرص 

	التدريب	الوظيفي	عىل	الطاقة	الشمسية	
مدفوع األجر.

الوصول إىل لوحة SOMAH للوظائف، حيث يمكنك إرسال  	
سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف.

الوصول إىل دليل منظمات التدريب الوظيفي التي تُقّدم  	
التدريب المتعلق بالطاقة الشمسية.

االستفادة من الموارد األخرى لدعمك في البحث عن وظيفة  	
والتطور المهني.

اتصل بالمقاول المعتمد من SOMAH لتركيب نظام الطاقة  	
الشمسية بالمبنى لديك )راجع أدناه(.

كيف يُفيد نظام SOMAH المستأجرين؟

1. الفوائد المالية المباشرة

3. فرص التدريب الوظيفي 

سيحصل جميع المستأجرين عىل أرصدة عىل فواتير الطاقة  	

الخاصة بهم. إذا لم تظهر هذه الوفورات في فاتورتك، 

فيرجى إبالغ مالك العقار أو االتصال بخط SOMAH الساخن 

للمستأجرين. 

2. توفير الطاقة
يمكنك زيادة المزايا التي تحصل عليها من خالل جعل  	

منزلك أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. استخدم كتّيب 

طرق بسيطة لتوفير الطاقة للمساعدة في تقليل استهالك 

الطاقة. يمكنك أيًضا االستفادة من برنامج المساعدة في 

توفير الطاقة )ESA(، والذي سيتم إدراجك به تلقائًيا. 

معلومات االتصال بالمقاول

كيفية تحقيق أقصى 
SOMAH استفادة من
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موارد المستأجرين

مطلوب:

SOMAH ما تتوقعه مع برنامج 	

كيف ستتغير فاتورة المرافق لديك؟  

مواد برنامج المساعدة في توفير الطاقة  

مصادر إضافية:

احصل عىل أموال نظير تركيب نظام طاقة  	

شمسية في مكان إقامتك

طرق بسيطة لتوفير الطاقة  

كيفية عمل الطاقة الشمسية   

ما تتوقعه مع تركيب نظام طاقة شمسية   

عرض PowerPoint تقديمي أولي   


