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ਆਪਣੇ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਿਬੱਲਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰੋ  
ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਿਬੱਲ ਸਹਾਇਤਾ  
ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਿਬੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਵਧੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  

Save Energy, Save Money (ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ) 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਘਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਲਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਰ ਸਿਟ�ੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ, ਨਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਰਸਾਵਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟਾਂ ਨੰੂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। 

ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬ�ੌਡਬ�ਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੈਡ ਰਹੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਵਾਇਰਲੱੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਲਾਈਫਲਾਈਨ, ਫੱੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜੋ ਿਕ ਪਾਤਰ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸਬਸਕ�ਾਈਬਰ ਘਰ ਜਾਂ 
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਚੱ-ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬ�ੌਡਬ�ਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ www.lifelinesupport.org ‘ਤੇ ਜਾਓ (ਵੱੈਬਸਾਈਟ ਕੇਵਲ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਆਵੇਦਨ ਸਪੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ)।  

ਹਣੇੁ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ  
ਅਸੀ ਂ1-888-333-WUTC (9882) ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਜਾਂ ਈਮੇਲ consumer@utc.wa.gov ਦੇ ਰਾਹੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ, ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਅੱਪਡੇਟਾਂ 
ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੱੈਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 1-800-833-6384 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਰਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ
ਟੈਕਸਟ ਟੈਲੀਟਾਈਪ (TTY) ਦੇ ਲਈ 711 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

UTC ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-888-333-9882 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ 
ਲਈ ਕਹੋ। 

 

http://www.lifelinesupport.org/
https://www.lifelinesupport.org/wp-content/uploads/lifeline/documents/LI-SP_Application_NVstates.pdf
https://www.lifelinesupport.org/wp-content/uploads/lifeline/documents/LI-SP_Application_NVstates.pdf
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