
 سئلة؟ألا

 اتصل على:  313.270.9240

 .الجمعة – ثنينإلا مساء، 4:00 – حاً صبا 8:00 الساعة من DTE مندوب يتوفر

 .عمل يومي لالخ داً ر وتوقع العمل ساعات بعد تصالالا حالة في صوتية رسالة اترك
 

 :األسئلة الشائعة
dteenergy.com/gasrenewal 

 

 اكتمال تحديث الغاز
 
 
 
 
 
 

 عميلنا العزيز:
 

من اعمال تحديث الغاز الطبيعي في منزلك. خالل العملية،  DTE Energyنتهت شركة ا
 .في إتالف جزء من العشب او الحدائق او الخرسانة عمالناتسبب 

 
تم وضع ترميم مؤقت حتى استكمال عملية ترميم العقار النهائية. الرجاء انظر بالداخل 

 ية.لة من الصور وتعليمات العنامثلمشاهدة ا
 

إذا كان لديك نظام مرشات تحت األرض، فالرجاء فحص المرشات في اقرب 

يرجى االتصال بنا على رقم وقت ممكن. في حالة تلف نظام المرشات لديك، 

 الهاتف ادناه.

 

العقار بين مايو واكتوبر. ووفق هذا اإلطار الزمني، سيجري ترميم  ستجري اعمال

في شارعك وحين يسمح ميم العقارات بصفة دورية عند اكتمال تحديث الغاز تر

) يوماً بعد استكمال 30الطقس بذلك. نتوقع انتهاء اعمال الترميم الدائمة خالل (

 تحديث الغاز.

 

مؤقت. سوف تبدأ يمكننا فقط وضع ترميم  نظراً لظروف الطقس بين نوفمبر وابريل،

يونيو، على  30عملية الترميم النهائية حين تسمح درجات الحرارة بذلك، مع االنتهاء في 

 حسب الطقس.

 

 اً شكر
 !هذه حديثالت عملية لالخ صبرك على

 :تذكيرات

 يستغرق أن المحتمل من بالتالي مراحل، على العقارات ترميم عملية تحدث 
 .العقارات ترميم ستكمالال أسابيع عدة DTE شركة من مرألا

 
 تعرضهم حالة في وأخبرنا فرصة أقرب في لديك المياه مرشات أنظمة افحص 

 للتلف.

 
  يومياً. مرتين لجديدةا لعشبا بذورقم بري 

 
 ساعة 48 لمدة الجديدة الخرسانات عن ابتعد. 

 
 
 
 
 

ً  لكونك اً شكر    .DTE Energyلدى عميالً قيما

 
 
 
 
 

 ؟األسئلة

 اتصل على: 313.270.9240

ً  8:00 الساعة من DTE مندوب يتوفر  .الجمعة – اإلثنين مساء، 4:00 – صباحا

 .عمل يومي اللخ داً ر وتوقع العمل ساعات بعد تصالإلا حالة في صوتية رسالة اترك
 

 :المتداولةاألسئلة 
dteenergy.com/gasrenewal 

 
 

 العربية باللغة متوفر
Disponible en español 

Dostępne w języku polskim 
dteenergy.com/gasrenewal 

 العربية باللغة متوفر
Disponible en español 

Dostępne w języku polskim 
dteenergy.com/gasrenewal 
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 عمليات كافة إجراء سيتم
 مراحل على العقارات ترميم

 الثالثة المرحلة
 العشب مثل المرنة سطحألا

 ل الحدائق.واستبدا

 الثانية المرحلة
حات المساحات الإص

الصلبة مثل إصالح 
 الخرسانات.

ولىألا المرحلة
 .مؤقت حالإص وضع

مؤقت حالإص والشوارع والطرقات الجانبية، الممرات ترميم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الممرات مثل المساحات الصلبة ترميم استكمال سيتم المؤقت، حالصإلا وضع بعد

 .والطرقات الجانبية
 

 .تجف أن قبل أيام عدة مرألا حتاجسي الجديدة الخرسانة بص بعد
 

 :رشاداتإلا هذه اتباع الرجاء
 

 ساعة 48 لمدة الجديدة الخرسانة على المشاة مرور عدم ينبغي 

 أيام 7 لمدة الخرسانة على السيارات سير عدم ينبغي 

 

 رصفةألا ترميم

 Energy DTE شركة مقاولو سيقوم ،جفافهاو الجديدة الخرسانة وضع بعد

ضع و سيتم نتهاء،الا وعند .وزراعتها للتلف تعرضت التي رصفةألا مناطق بتمهيد

 .البذور على القش

 
  ت:رشاداإلا هذه اتباع لرجاءا

 قم بريها مرتين يوميا. 

  بوصات 4ال تقص العشب حتى بيلغ ارتفاعه. 

 .ال تمشي او تقود السيارة على العشب الجديد 

 

 بذور تنبت لكي به موصى هو كما المناطق هذه ري مسؤوليتك نا

 ضمان أي تقدم الو الري عن المسؤولية DTE تتحمل الو .الجديد عشبال

 الجديد عشبال نمو بشأن

 
 الدائم الترميم من نتهاءالا حتى مؤقت حالإص وضع سيتم الغاز، تحديث اكتمال بعد

 

 الدائم الترميم
 

  

 الرصيف ترميم
 البذور وزرع التمهيد سيتم الخرسانة، ترميم بعد


