ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਬਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਬਜਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਾਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਬਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛੋ:
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਕਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਬਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਬਜਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜਾਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ
ਪੇਜ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ: https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/।

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬਕਸੇ ਫੈਡਰਲ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਜੋ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਬਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਿਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ “LIHEAP” (ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ
ਸੰਘੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਬਿੱਲਾਾਂ ਲਈ ਨਿਾਾਂ, ਸਮਾਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਿਕਸਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ:
ਘਰੇਲੂ ਆਕਾਰ 1 ਬਿਅਕਤੀ ਹੈ = ਆਮਦਨੀ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $1,595 ਜਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $19,140 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਆਕਾਰ 2 ਬਿਅਕਤੀ ਹੈ = ਆਮਦਨੀ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $2,155 ਜਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $26,860 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਆਕਾਰ 4 ਬਿਅਕਤੀ ਹੈ = ਆਮਦਨੀ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $3,275 ਜਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $39,300 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 2-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ “ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ” ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਬਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ:
https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx
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ਹੋਰ ਖਰਬਚਆਾਂ ਬਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 2-1-1 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਿਾਬਸ਼ੰਗਟਨ ਬਿਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਅਣਬਕਆਸੇ ਬਬਿੱਲਾਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਡ ਬਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਕਿੱਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ।
ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੇ ਬਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਬਕਰਾਏ, ਭੋਜਨ, ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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