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� ���� ���ల� 
�ర� �ంచం�  
���� �ల్ స�యం  
���గ��� స���� అర �త ��ం�నట��� �� ���� ���ల� ���� 
కం��� ��� స�యపడ��. మ�ంత స��రం �సం � ����� సం�ప�ంచం�.  

Save Energy, Save Money (ఎన� �� ఆ� �యం�, డ�� � ఆ� 
�యం�) 
�� ఇం��  ఎ�� వ సమయం గ���ం�, �� � ���� ������  �� 
�ం���� �. �ట�� �� చ్ ఆఫ్ �యడం, పవర్ ���ప్�  ఉప��ంచడం, ��� �ం� ��� 
బ����వ��� ���ం� �న�  �ట��� �� ���ల� �� �యడం, �ద� ఎన� � 
���ల� ��ంచ��� థ�� �� �� స���� �యడం. 

�ఫ్ �న్ �న్ మ�� ��డ్ �� ండ్ �వల� క�క్ � అవ� ం� 
�న్ �� ఇంట�� ట్ �వల� ���ంచడం� �� స�యం అవసర��, త�� వ ఆ�యం 
ఉన�  వ� ��ల� అర �త ��ంచ��� �న్ �వ� త� �ం�ల� అం�ం� స�ఖ�  ��ల 
����మ్ �ఫ్ �న్ ��ం� � �న్ కం��� �� ��� � �ర్ �స్ కం��� సం�ప�ంచం�. 
�ఫ్ �న్ సబ్ ��� బ�� తమ �ప�జ���  ఇ�� �� ��ల్ �న్ �వ� �� �-�� డ్ 
��డ్ �� ండ్ � అ�ౖ� �యవ�� . మ�ంత స��రం �సం www.lifelinesupport.org � 
సంద�� ంచం� (�బ్ �ట్ ఇం� �ష్ � ��త� అం���� ఉం�, అ���షన్ �� �ష్ � 
అం���� ఉం�).  

ఇ�� � స�యం �ందం�  
� �పశ� �, ఆం�ళన� మ�� కం�� ��� �ల� ఉదయం 8 a.m. - 5 p.m., �మ�రం 
�ం� ��క�రం వర� 1-888-333-WUTC (9882) �� � స�యం �య��� �� ఇక� డ 
ఉ�� �, � �బ్ �ట్ � �పత� � �ట్ �� � �� consumer@utc.wa.gov� ఇ��ల్ 
�యం�. మ�ంత స��రం, ��� � �రమ్ �, �� యల్ ఆ� ��� � మ�� 
�ఖ� �న COVID-19 అప్ �ట్ ల �సం � �బ్ �ట్ � సంద�� ంచం�. 

ఈ స��రం �� ��� ట్ � ���? ఈ స��రం �� ��� ట్ � ���? ��ంగ �న్ �� 
స�� �స్ �� � 1-800-833-6384� �ల్ �యం� �� �క్� � ���ప్ (TTY) �సం 711� డయల్ 
�యం�. 

UTC �� బ�ళ �షల� స�యప��ం�. దయ�� 1-888-333-9882� �ల్ ��, �� �� త 
�సం అడగం�. 

  

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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