
ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ  
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

ਹਾਲਾਕਂਿ ਅਸਥਾਈ ਿੋਕਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਕਿਕਰਆ ਉਪਾਅ ਖ਼ਿਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 
ਸਾਡੇ ਗਾਹਿਾ ਂਪ੍ਰਿੀ ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਿਾ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।  ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਿੱਿ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭਣ ਕਿੱਚ ਿੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾ।ਂ 

ਉਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਥਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਥਿੱਲ ਘਟਾਓ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜਲੀ ਦੇ 
ਕਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਿਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਥਿਸਤਾਥਰਤ ਸਮੇਂ ਥਿੱਚ ਕਰੋ  
ਿੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (AMP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਕਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਮਾ ਂ
ਦੇਣ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾ ਂਿਰਜ਼ਾ 
ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਛੋਟਾ ਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ  
ਯੋਗਿਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਮੈਡੀਿਲ ਉਪਿਰਣਾ ਂਲਈ ਛੂਟ ਿਾਲੀ ਕਬਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਿ 
ਿਰੋ ਜਾ ਂਊਰਜਾ-ਿੁਸ਼ਲ ਉਪਿਰਣਾ ਂ‘ਿੇ ਬਚਿ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰੋ।   

ਇੱਕ ਿਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਥਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ  
ਯੋਗਿਾ ਪੂਰੀ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਗਾਹਿ ਆਪਣੇ ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਕਬੱਲ ਲਈ ਇੱਿ 
ਿਾਰ ਦੀ ਆਰਕਥਿ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਥਿੱਚ ਹਾਲੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਕਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਕਿ ਿੱਲ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ। ਪਰ ਯਿੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਿੁਝ ਿੀ ਹਿੋੇਗਾ, 
SCE ਿੁਹਾਡੇ ਿੱਲ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਕਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਿਰਨ ਿੋਂ ਲੈਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਿਰਿੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਿਿ, ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ 

ਧੋਖੇਿਾਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ
ਜਦ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗਿਾ ਗਾਹਿਾ ਂਨੂੰ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,  
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਕਿ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸਰਿੋ ਅਿੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੋਿੇ ਕਿ ਸੁਰੱਕਖਅਿ 
ਰਕਹਣ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ।   

sce.com/scamalert ‘ਿੇ ਪਿਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਿੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਥਦਓ
ਆਪਣੇ ਕਿਿਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਿੇ ਉਹ  
ਕਿਿਲਪ ਲੱਭੋ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਸਕਥਿੀ ਕਿੱਚ ਸਭ  
ਿੋਂ ਕਬਹਿਰ ਿਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ।  
sce.com/findsupport ‘ਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਓ 
ਜਾ ਂਸਾਨੂੰ 1-800-655-4555 ‘ਿੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ।

http://sce.com/scamalert
http://sce.com/findsupport

