ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਸੇਵਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021
ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਉਪਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।

ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਓ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (AMP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ
ਦੇਣ ਲਈ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋ ਜਾਂ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਬਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ,
SCE ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਤਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਜਦ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
sce.com/scamalert ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
sce.com/findsupport ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-800-655-4555 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

