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ھای خدماتی خود را مدیریت کنید  قبض 
کمک در پرداخت قبوض خدماتی 

توانند بھ مشتریانی کھ صالحیت دریافت کمک را دارند، در پرداخت قبوض خدماتی کمک کنند.  دھنده خدمات میھای ارائھشرکت
 برای کسب اطالعات بیشتر با شرکت مربوط تماس بگیرید. 

 صرفھ جویی در انرژی، صرفھ جویی در پول
ھای کوچکی جویی در انرژی، قدمکرده است. برای صرفھ  گذرانید، مصرف انرژی شما ھم افزایش پیدااگر زمان بیشتری را در خانھ می

ھا و ھای نشت آب در شیرھا و جابجایی ھوا در پنجرهراھی برق، بستن محلھا، استفاده از سھبردارید، برای مثال خاموش کردن چراغ
 تنظیم ترموستات.

 ارتباط خود با تلفن خط زندگی و خدمات پھن باند را حفظ کنید
کننده تماس بگیرید سیم شرکتخت ھزینھ تلفن یا خدمات اینترنتی بھ کمک نیاز دارید، با شرکت تلفن خود یا یک شرکت بی اگر برای پردا

کنند، تماس بگیرید. مشترکین و درباره خط زندگی و برنامھ بودجھ ایالتی کھ خدمات تلفنی را برای افراد با درآمد پایین با تخفیف ارائھ می
از مزایای خود برای پرداخت ھزینھ خدمات تلفن خانگی یا ھمراه یا اینترنت پرسرعت با پھن باند استفاده کنند. برای   توانندخط زندگی می

ھا بھ واستسایت فقط بھ زبان انگیسی است، درخمراجعھ کنید (وب www.lifelinesupport.orgسایت کسب اطالعات بیشتر بھ وب
 ). شوندزبان اسپاناییی ھم ارائھ می

اکنون کمک بگیرید  
بعدازظھر، دوشنبھ  5صبح تا  8کنیم، از ساعت  ھایی کھ دارید کمکھا و شکایتما اینجا ھستیم تا بھ شما درباره سؤاالت، نگرانی

سایت یا ارسال ایمیل بھ آدرس، با چت زنده روی وبWUTC (9882)-333-888-1الی جمعھ از طریق شماره 
consumer@utc.wa.govجویی در مصرف انرژی و ھای صرفھراھنماییھای شکایت، . برای کسب اطالعات بیشتر، دریافت فرم

 سایت ما مراجعھ کنید.بھ وب  19-جدیدترین اخبار مھم درباره کووید

 ) TTY( تایپ تماس بگیرید یا برای تکست تلھ  1-800-833-6384آیا در یک قالب متفاوت بھ این اطالعات نیاز دارید؟ با شماره 
 ری کنید. گیرا شماره 711طریق خدمات رلھ واشنگتن،  از

UTC تماس بگیرید و درخواست مترجم کنید. 1-888-333-9882تواند در چند زبان بھ شما کمک کند. لطفاً با شماره می 

http://www.lifelinesupport.org/
https://www.lifelinesupport.org/wp-content/uploads/lifeline/documents/LI-SP_Application_NVstates.pdf
mailto:consumer@utc.wa.gov
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