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JFK !"# $స&' ఇం* +క- ఆ/0క 1య 3ల5 (“FAP”), JFK 67క" 8ంట: మ/< =న?@ /ABCష@ ఇE$& FGH
(సం<క#ంI,“JFK”)JఆKగG సంరకNణ అవసRలS TU VయE, తX-వ TU Vయబడ[, ఇతర ప]^త_ 1`Ea అరbత
CEcd, Ce వGa#గత ఆ/0క ప/$0fa అSgణంI అతGవసర Ce ఇతర hదG సంరకNణ jవల kరX మKlధంI nopంqJ
జరపCE c/a ఆ/0క 1యం అంs1
# t. ఆ/0క 1యం udvనw ఇక-డ సంaNప#ంI xy-నw zరGక]మం kరX l{I అ|pౖ
V~uco.
అరbత స_: ఎమ మ/< hదGపరంI అవసర న hదG సంరకNణ jవల kరX Uత] ఆ/0క 1యం లభGం అvంs..
JFK 67క" 8ంట: Ce =న?@ /ABoస@ ఇE$& FGH $o
p అంsంV అEw స_J FAP aంద కవ: z.
ఇతర 
] hడ: e_R l7I BJ
p Vయబ E/ష& jవJ కవ: Vయబడకవ. ఈ $oల పల hదG సంరకNణ jవJ
అంsంV 
] hడ:ల =BX మ/< cd FAP aంద కవ: అR Ce అE J~uవడం kరX JFK +క- FAP +కఅSబంధం AE దయV$ /ఫ: Vయం7.
అరbత కoన KgJ: అరbత jవow అంXంనw KgJ, అరb ప]UలS సంతృ# ప/న cd, అవసర
XG6ంష@
/# Vయబడ[ ఆ/0క 1యం XG6ంHE సB¡H V`o.
ఎ¢ అ|pౖ V`o: FAP మ/< FAP అp£ష@E ఇ¢ ంeo/

న అEw

/# V`o/సB¡H V`o:

•

sgవ ¤¥¦H Sం XG6ంHలS §@¨ V~uం7: https://www.jfkmc.org

•

(732) 321-7566 వద© Bª« ఆ¬~X z" Vయడం e_R X 6t" V`o?న XG6ంHలS
అభG/0ంచవ.

•

JFK +క- $o అంత¯ llధ 3
] ం
p xప: z°J లభGం అt. ±E £వలం ఎమ? ²'J, K
/ªj&³ష@ n* ఇ@ 3
] ంJ మ/< sgవ 3
] ంతం ఉనw Bª« ఆ¬~X Uత] ప/µతం z: JFK
67క" 8ంట:, 65 ¶'? 5&³H, ఎ7స@, NJ 08820

•

దర·~#S
/# Vయడం 1యం kరX ¸¹Eºయ" ప]fE»J ఒక అ3tంH6ంHE ½¾G" Vయవ.
ఒక¿ళ KgJ దర·~#S వGa#గతంI
/# VjంX ఎంXనwటptÁ,
/# Vయబడ[ దర·~#S cd Â/a
& V`o (అవసర న అEw స/&ంÃ XG6ంHల కo): JFK 67క" 8ంట: అ7¡ష@? ఆ¬, 65 ¶'?
5&³H, ఎ7స@, NJ 08820

ఆ/0క 1యం అరbత: 1ÄరణంI, TU CE మ/< తX-వ TU ఉనw KgJ c/ Xంబం +క- Å0ల ఆeయం డర"
3
] వ& Æ@ (“FPL”) +క- 200% కం తX-వ Ce సUనంI ఉనwటptÁ
/# ఆ/0క 1యం kరX అరbత కo ఉండవ.
అదనంI, TUCE KgJ అంద² 3aNక ఆ/0క 1యం ందEa అరbత కo ఉం¯d.
ఆ/0క 1యం Çవ"?,

/#I FPL ఆÄ/తంI ఉం¯t:

•

Xంబ Å0ల ఆeయం FPL +క- 200% కం తX-వ Ce సUనం;
/# ఆ/0క 1యం; Ka $0 BJ
p VయబÈvంs.

•

Xంబ Å0ల ఆeయం FPL +క- 200% కం ఎX-వ అtÁ 300% కం తX-వ Ce సUనం;
3aNక ఆ/0క 1యం; É/ సంరకNణ కం తX-వ మ/< కం|@jH £: 7Ê-ంH Ce AGB

•

Xంబ Å0ల ఆeయం FPL +క- 200% కం ఎX-వ అtÁ 500% కం తX-వ Ce సUనం;
3aNక ఆ/0క 1యం; TU VయE 7Ê-ంH Ce AGN కం తX-వ.

•

TU VయE KgJ;
3aNక ఆ/0క 1యం; నష&ప/Aర సంరకNణ 7Ê-ంH Ce AGB కం తX-వ.

గమEక: FPLeË ఇతర ప]UJ Ì ప/గణనa Í~uబడవ (అం అ8H ]Î Ï"¨J, Ec$త $0f, TU
$0f),±E వలp 
] 57ంÃలX µనAtంq ఏరÑడవ. JFK +క- ¸¹Eºయ" /ప]ÒంËÓJ సB¡H Vయబడ[ అp£ష@S
సaN1
# d, మ/< FAPa అSgణంI ఆ/0క 1యం అరbతS J~uవడం జdgvంs.
ఈ FAP aంద ఆ/0 క 1యం kరX అరbత ఉనwటptÁ ఒక వGa#E ER
 /ంనటptÁ ఏÔ¹ అతGవసర Ce ఇతర hదGపరంI
అవసర న ఆKగG సంరకNణ jవల kరX 1ÄరణంI BJ
p Vయబ Õ
# J (“AGB”)E µం É: Vయd. ఎవÖ¹ FAPఅరbత కoన వGX#J ఎలpqÑ¾ AGB కం తX-వ Ce AGB aంద లభGం అ×G ఏÔ¹ 7Ê-ంH aంద É: Vయబడd.

అSceల లభGత: FAP, అp£ష@ మ/< PLSJ ఇంpÎ మ/< ఇంpÎ ప/µతం ØqణGం ఉనw జ¹Ùల (“LEP”)
అం JFK స:_ Vయబ కÚGE +క- 5%మంs వGX#J Ce 1,000 కం తX-వ మంs వGX#Jనw Ùష
p లభGం
అt.
1యం, అ$8&@? Ce ప]శwల kరX దయV$ (732) 321-7566 వద© Bª« ఆ¬~X z" Vయం7.
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