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ਊਰਜਾ ਦੀਆ ਂਰਰਆਇਤਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਊਰਜਾ ਕਰਆਇਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ (Health Care Card), ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਰਰਆਇਤ ਕਾਰਡ (Pension Concession Card), ਜਾ ਂਵੈਟਰਨ 
ਅਫੇਅਰਜ਼ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ (Veteran Affairs Gold Card) ਹੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸੀਤੀ ਕਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇਹਨਾ ਂਕਤੰਨ ਕਰਆਇਤੀ ਕਾਰਡਾ ਂਕਿੱਚੋੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆ ਂ
ਕਰਆਇਤਾ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀਕਦੇ।

ਊਰਜਾ ਦੀਆ ਂਕਰਆਇਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸੀਾਲ ਸੀੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚੋਤ ਕਰ 
ਸੀਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ 
ਪ੍ਰਚੋੂਨ ਕਿਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਜਾਚਂੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਕਕ ਕੀ 
ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਊਰਜਾ ਕਰਆਇਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆ ਂਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਨਿਾ ਂਕਰਆਇਤੀ 
ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੱਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੱਲ ਦੀ ਕਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਚਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸੀਕੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਊਰਜਾ ਕਰਆਇਤਾ ਂ
ਕਮਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 
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ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਰਵਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਊਰਜਾ ਰਰਆਇਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆ ਂਚੋੀਜ਼ਾ ਂਹਨ: 

•  ਹਾਲ ਹੀ ਕਿੱਚੋ ਆਇਆ ਕਬਜਲੀ ਜਾ ਂਗੈਸੀ ਦਾ ਕਬੱਲ 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿੇਰਿੇ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ,         
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ) 

•  ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਆਇਤ ਕਾਰਡ 

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੋੂਨ ਕਿਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸੀੋ: 

"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਰਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਚਂ ਕਰ ਸੀਕਦੇ 
ਹੋ ਰਕ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਸੀਾਰੀਆ ਂਊਰਜਾ ਰਰਆਇਤਾ ਂਰਮਲ 
ਰਹੀਆ ਂਹਨ"

ਕੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਕਬੱਲ ਕਿੱਚੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ  
ਸੀੇਿਾ ਿਾਸੀਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ।

ਇਸੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਰਕ ਤੁਸੀੀਂ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀੀਂ ਫੋ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ:

ਰਾਹਤ ਗ੍ਰਾਟਂ (Relief Grant):
ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਕਬੱਲਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀਕਦੇ, ਤਾ ਂਹੋ ਸੀਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀੀਂ Utility Relief Grant ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ। ਇਹ ਇਕ 650 ਡਾਲਰ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਕਬਨਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕਬੱਲਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਿੱਚੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀਕੇ। ਗ੍ਰਾਟਂ, ਕਰਆਇਤ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ 
ਸੀਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੋੂਨ ਕਿਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ Utility Relief Grant ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਰਰਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾ:ਂ


