
ه برای متقا : _______________________________  فرم اطالعات اول

اطالعات تماس  

ل م ا شما تماس گرفته شود ؟      □ تلفن    □ ا ا چه رو  د که  ترجیح  د

ل:    م شمارە تلفن:                                                                    آدرس ا

    _____________________________________________                ___________________________________

اشد)   از وجود داشته  ا شما در صورت ن اط  ان برقر اری ارت ه شدە، ام ا اطالعات تماس ارا  د که  (لطفا  اطمینان حاصل فرمای

  له   □ خ د ؟     □   نمای ار است که از خدمات Hopelink استفادە    ا برای اول آ

  ست؟  ل شما چ  در م ش اص منبع گرما

 نفت   برق  
   از طب ان     پرو

 چوب  
   دارد؟  ه ن ش ثان ا منبع گرما  آ    له   □ خ  □  

   برق   از طب  
  له   □ خ  □  د؟    مورد استفادە قرار گ  ن ش اص ا برای استفادە از این منبع، الزم است که منبع گرما آ

  د؟  کن   ع خانهای زند در چه ن

س   ل ا ت س  ل قه، دو  ک ط  خانه مستقل 
اوس    تاون 

  ش ا ب قه  ا ٣ ط    ارتمان در ساختما  آ
ش ساخته    خانه پ

  (RV ) اروان ه   له نقل قه وس ا ٢ ط ا  ١    ارتمان در ساختما  آ

  د:    از موارد زر را انتخاب کن لطفا 

 کنم   ا برای مسکن قسط پرداخت  ستم      مسکن را از مستاجر ش اجارە کردم   مال  اتاق اجارە کردە ام 
 کنم   ستم و برای مسکن اجارە پرداخت  کنم   مستاجر    ه صورت موقت زند  در مسکن 

خش ٨)   کنم (   ارانه زند  در مسکن مشمول 

  د؟  کن ف  ات مسکن خود را چگونه توص ت ث وضع

  دار   ا  
  ستم)    نگران  ای پرداخ نه  در معرض خطر  (در خصوص 

  ا در حال آغاز شدن است)   شود   ک آغاز  ه مسکن در آیندە نزد  در آستانه از دست دادن مسکن (مراحل تخل
سته خود این  د ، در زمان ارسال  ه زودی درافت کن ا قرار است  د   ه مسکن درافت کردە ا ه تخل الغ ** چنانچه ا

  د  ارکنان Hopelink اطالع د ه   ع را  موض

  د؟  نه انرژی LIHEAP را درافت کردە ا مک  ا سال گذشته  آ

      خ
   Hopelink ق له، از ط  
گر   د ق سازما له، از ط  

     له   □ خ اشد؟    □  ستان  ل در دب نوز مشغول تحص ا  افراد  ١٨سالهای در خانوادە شما وجود دارد  که  ا فرد   آ
  د :   ا را ذکر کن  در صورت وجود ، لطفا نام آن

 ________________________________________________________________________________

     له   □ خ د؟   □   در انرژی و عایق سازی مسکن از طرف ما اطالعات درافت کن فهجو د درارە حفظ انرژی،  ل ا ما آ

د .  ای برجسته شدە را پر  کن خش  د   که حتما تمام  ای تقاضانامه در صفحات زر، اطمینان حاصل فرمای ل فرم  م ام ت ن





س  جهت help/energy-https://www.hopelink.org/needو�سا�ت ما به آدرس ط��ق ها از فرمکل�ه **   ن شما میتوان�د  � باشند. چاپ در دس�� فرمهای همچننی
 . فرمای�د ته�ه درخواست و  Hopelink کل�ه شعب  پذیرش همکاران ما در بخشمورد ن�از را از 

 ل�ستفرم چک –ه��نه انرژی کمک

�  پروندە هایکنند به اسناد � کار شما   روی پروندە که  بخش انرژی کارکنان ندارند لذا خواهشمند است قب� شما دس��
 : مدارک درخواسی� مطابق ل�ست ز�ر اقدام فرمای�د �سبت به تکم�ل کل�ه 

 : نمای�د فتوکی� اسناد ز�ر را فراهم لطفا  -ی� ه��مدارک   . ١

منق�ن �شدە باشد)دارای اعتبار بودە و (درخواست برای متقا�ن اص�  -عکس دار  کارت شناسایی  ☐

ن اجتما�  ☐ ن اجتما� ندار�د،  (  خانوادەسال در ١٨ باالی افراد برای  - کارت تأمنی )� شود برر�کارکنان ما توسط  های د�گر گ��نها�ر شمارە تأمنی

ن اجتما� �ا  گوا� والدت  ☐ خانوادەدر سال ١٨ برای افراد ز�ر –کارت تأمنی

 قبض انرژی   . ٢

ک کبه عنوان مش�� را درخواست که نام متقا�ن ه نمای�د  ٸارا قب�ن  لطفا ( ا�ر قبض برق و/�ا گاز دار�د  ☐ )�شان � دهد ثان��ه اول�ه �ا مش��

)ه فرمای�دٸارارا فع� شما میباشد آدرس محل سکونت  دهندەکه �شان   �ر مدهرگونه  لطفا ( برق و/�ا گاز ندار�د ا�ر قبض  ☐

ل است�جاری ن فرمدر صورت پاسخ مثبت الزم است که  ☐؟ � باشد  ه��نه س�ستم گرما��� مبلغ اجارە شامل آ�ا  ،در صورت سکونت در م�ن

“Heat with Rent”**  .ن صفحه مراجعه نمای�د ن همنی را تکم�ل بفرمای�د. لطفا جهت اطالع از نحوە ته�ه این فرم به پاینی

 )مورد ن�از اقدام فرمای�د� ا مدر �سبت به ته�ه آن سپس با توجه به انتخاب کن�د و  راستسمت ستون را در خود (ن�ع درآمد  درآمدرک امد . ٣

 : نمای�د اسناد ز�ر را فراهم  آنگاە       : در�افت � کن�د ا�ر هر �ک از انواع درآمد ز�ر را 

 ”Declaration of No-Income“ درآمد** فاقد فرم اظهارنامه درآمد فاقد  ☐
ن صفحه مراجعه نمای�د.  ن همنی  جهت اطالع از نحوە ته�ه این فرم به پاینی

ن اجتما�از درآمد هرگونه  ☐ ن اجتما�از ارسا�  نامه SSA  /SSI/SSDتأمنی دهندە مبلغ ماهانه در�افی� باشد.  که �شان  تأمنی

 hopelinkدر  پذیرش درخواست ماەقبل از  ماهه ٣های حقو�� ف�ش کارفرماط��ق کار برای  از درآمد بدست آمدە  ☐
 درخواست شما در ماە ا�ت�� ارسال/پذیرش شدە استا�ر  به عنوان مثال(

قبل از ا�ت�� ماهه  ٣آنها در  »پرداخت تار�ــــخ«که های حقو��  ف�شکل�ه سپس  
 مورد ن�از است)� باشد سپتام��  و  جوالی، آ�وست�عین 

☐  
�

گذشته ماهه   ٣ بان� صورتحسابسال جاری �ا  �شان دهندە مبلغ آن در  نامهدرآمد مستمری / باز�شست�

 ن�از ن�ست مورد  مدر�ه�چگونه GAU�ا  TANFشامل نقدی  درآمد  ☐

حاصل از کار /  درآمد نقدی /  فرزند نفقه  ☐
 هد�ه نقدی / کمک نقدی 

  ”Self Declaration of Income”درآمد** اظهاریفرم خود

 درخواست انرژی پذیرش/قبل از ارساله ماه٣بان� برای  هایصورتحسابسود بان� /  سود سهام ☐

سایر درآمدها  / درآمد حاصل از کسب و کار آزاد  ☐
، ناتواین شخ�، مستمری از کار  �عین (

�
 ب�مهافتاد�

ە)  ب�کاری و غ�ی

 
�
 فرمای�د. رج�ع  بعد صفحه  بهاطالعات ب�ش�� جهت لطفا

درآمد: مورد ن�از برای انواع اطالعات ب�ش�� در�ارە مدارک 

�  _______________________  :�
�
��  خان ین� کنندە خدمات م� کت تأم �

شمارە حساب  کار�ری: ________________________ ____________ 
 .٣ 

 .٤ 
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  در�افی�  های حقو�� ف�ش –حاصل از کار برای کارفرما  درآمد 
 

�
 درخواست را اراٸه فرمای�د. ارسال ماە قبل از  هسه ماه در بازە "تار�ــــخ پرداخت" با  های حقو�� ف�شلطفا

 �ن اجتما  SSA/SSI/SSDI درآمد تامنی
نامه 

�
ن اجتما� )های(لطفا  جاری میباشد را اراٸه فرمای�د. �شان دهندە مبلغ ماهانه درآمد در سال که   تامنی

 ن اجتما�عدم در صورت � به نامه تامنی ن اجتما� در سه ماهبان� که وار�زهای  صورتحسابهای، دس�� قبل هتأمنی
 شامل م�شوند اراٸه فرمای�د. را  دخواستاز ارسال 

 غرامت کارگران 
نامه 

�
 درخواستقبل از ارسال  هدر�افی� در سه ماهکه �شان دهندە مبلغ را   های حقو�� ف�ش�ا  م��وطه هایلطفا

 اراٸه فرمای�د. است را 
چنانچه � ن (مستمری از کار به سا�ت  و ورود  آنالین امکان دس��  واشینگن�

�
دار�د،  را ) Washington’s L&Iافتاد�

�د. قبل از ارسال  هسه ماهشامل که خود  از صفحه سوابق پرداخت   درخواست میباشد عکس بگ�ی
  /مستمری 

�
 ب�مه عمر/ باز�شست�

  
�
 اراٸه فرمای�د. را که مبالغ در�افی� ماهانه را �شان م�دهد   های حقو�� ف�ش�ا  نامه م��وط به سال جاریلطفا

 قبل از ارسال  هبان� که وار�زهای مستمری سه ماه هایصورتحساب ،ته�ه مدارک باال  عدم امکاندر صورت
 فرمای�د. اراٸه دهند، را �شان � درخواست

 سود بان�/سودهای سهام 
 �در�افت ��ا سود سهام ا�ر سود بان 

�
درخواستقبل از ارسال  هبان� برای سه ماه هایصورتحسابکن�د، لطفا

 را که �شان دهندە تار�ــــخ در�افت و مبلغ سود است را اراٸه فرمای�د. 
 �ناتواین شخ 

نامه 
�
را پوشش  درخواستقبل از ارسال  هکه سه ماه  های حقو�� ف�ش�ا  درآمد در سال جاری تخص�ص هایلطفا

 اراٸه فرمای�د. دهند را �
  ب�کاری ب�مه 

 �   را ) Employment Security( ب�کاریادارە و ورود به سا�ت آنالین چنانچه امکان دس��
�
صفحهاز دار�د، لطفا

 باشد عکس گرفته و اراٸه فرمای�د.  درخواستقبل از ارسال  هدر�افت شدە در سه ماه مبالغ ل�ست پرداختها که شامل
  به سا�ت فراهم نبود �ر ا � کارکنان بخش انرژیرا از  ذینفع" ارائه سوابق به درخواست شخص "، فرم امکان دس��

Hopelink  سبت به روش اول (این کار  کن�مکردە و سوابق را در�افت  فکس   مذکور آن را برای ادارە ما بخواه�د تا�
ی مدت به  ن�از خواهد داشت). جهت در�افت اطالعات مورد نظر زمان ب�ش��

  صاحبان مشاغل آزاددرآمد 
   از ط��ق وب سا�ت شود تا توص�ه �هستند دارای شغل آزاد کمک انرژی که به متقاض�انHopelink  سبت به�

از درآمدهای با�د دارند که  ز�ادیهای ا�ر ه��نهرزرو قرار مالقات حضوری با بخش انرژی اقدام نمایند خصوصا 
.  گردد ناخالص آنها ک�  

 اراٸه شوند و نو� های جاری ه��نهو  درآمدها  است تا کل�ه ، ن�از �ک درخواست با این ن�ع درآمد جهت تکم�ل
د.  Hopelinkنان کارکتوسط  حسابر� درآمد   روی یروندە شما صورت گ�ی

ن کار و م��وط به  بان�  هایصورحساب، ل�سی� از معامالت کاری خواهشمند است رس�د تمام مخارج  همچننی
 درخواست را اراٸه فرمای�د. قبل از ارسال  هم��وطه در سه ماه

 آیتمهای مجاز در باشند و محدود � دارد شدن آنها از درآمد وجود ک�   امکانهایی که ه��نهخاطر �شان � شود
 د. نباشن��کسان  هستند مال�ات مجاز  اظهارنامه در فرآیند که   این فرآیند با آیتمهایی 

 ه��نه های ماهانه قابل  چنانچه� باشد  "اظهارنامه درآمد شغل آزاد"پر کردن فرم  ،گ��نه د�گر برای این ن�ع درآمد
 امکان ک� ه��نه از درآمد وجود خواهد داشت. دالر  100ازای هر ماە فقط تا سقف  این فرم به در توجه نباشند ز�را 

ن�از دار�د، و همفکری به کمک  فرمهای درخواست کمک انرژی�ا برای تکم�ل  و درآمد خود  ته�ه مدارک در خصوص چنانچه
 
�
 �سبت به رزرو �ک قرار مالقات با کارکنان بخش انرژی اقدام فرمای�د.  www.hopelink.org/energyسا�ت از ط��ق لطفا

 شما خوشحال خواهند شد.  برای انجام خدمات انرژیکارکنان ما از 
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Washington State Department of Commerce, Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 

HOUSEHOLD INFORMATION FORM (HIF) (7/2016) 

*Agency: Assistance Provided: 
 *Energy Assistance OR

 *Crisis - Imminent OR

 *Crisis - No Heat

 Other Emergency Services

 Conservation Education

 Interested in Weatherization

 Tribal Member

 Received Food Assistance

 Heat with rent
 Received EAP last program year

File Number:

*County: Certification Date: 

SECTION A:  Household Contact & Eligibility Information 

*Primary Applicant:

(Last Name) (First Name) (Middle Initial) 

*Residence Address:

City, State, Zip: 

Mailing Address: 
(If different) 

City, State, Zip: 

Phone Number: 

(             ) -

Message Phone: 

(           ) -

Lived at Residence: 

Years: Months: 

*Housing Status: *Housing Type:

1  1-3 Family

2  4+ Family

3  Hi-Rise
4  Mobile
5  RV

*Income/Benefits:

 SSI

 TANF
 GA

 VA
 Soc. Sec.

Military

 Earned Income

 Pension
 Self Employed

 Child Support
 Unemployment

 Other

*Total Number of People in

the Household: 

*Household’s

 Monthly Income: 

       $ 

1  Own/buy

2  Subsidized

3  Rental
4  Roomer/Boarder

5  Temp Housing

Cost per Month:

$
Number of Bedrooms: 

Target Group #1: 

 Yes  No

Target Group #2: 
 Yes  No

*Primary Heat Source:
 4  Oil 

 5  Wood 

1  Electric

2  Natural Gas
3  Propane  6  Coal 

*Annual Heat Cost:   $_____________   Back Up Heat Cost

Total Energy Cost:  $_____________   Used Surrogate Data

*Total Annual Electric Costs:  $_____________

SECTION B:  Energy Assistance (EAP) 

Staff: P.O.#:

Acct. #: 

Payment to Vendor(s): 

        #1 

        #2 Acct. #: 

HOUSEHOLD ELIGIBILITY AMOUNT: $_____________ 
Direct Pay to Applicant: $_____________

$_____________ 

$_____________ 

TOTAL EAP PAID TO DATE: $_____________ 

SECTION C: Other Emergency Services (OES) 

P.O.#:

Vendor #: 

Vendor #: 

Staff: 

Heat System:  Repairs  

Replacement  

Other Repairs & Services: Vendor #: 

Vendor #: 

Shelter Assistance: Vendor #: 

$_____________ 

$_____________ 

$_____________ 

$_____________ 

$_____________ 

TOTAL OES PAID TO DATE: $_____________ 
I certify that I have provided and reviewed all information on each page of this document and it is accurate to the best of my knowledge. I understand that I may be subject to criminal 

prosecution if I have knowingly provided false information. I further understand that I may request a Fair Hearing if the provision of the above information is not acted on to 

determine my eligibility within a reasonable time or if I do not receive benefits for which I feel I am eligible. I give my permission for this agency and Washington State Department 

of Commerce (COMMERCE) to request/release necessary information that may result in my receiving benefits from this assistance request and from similar and related programs 

administered by the State of Washington, including food assistance. I also give the above listed heating vendor(s) permission to establish a line of credit, and/or to release my account 

information to this agency or COMMERCE for current and future data analysis and eligibility determination. If the vendor is Seattle City Light, the permission to release customer 

billing and consumption information is allowed for up to six months from the date of this application. I understand that provision of my social security number is necessary to avoid 

duplicate energy assistance benefit payments to the same applicant household.  I hereby authorize energy program staff to also use my social security number for income verification 

purposes (including Employment Security Unemployment Insurance and DSHS Food Assistance). I further authorize this agency and COMMERCE to use my personal information 

within their organizations for the purpose of identifying and reporting unduplicated non-personal applicant data. 

*Applicant Signature: Date: 

ان چاپ و امضای فرم ا را د که فرد درخواست کنندە ام گ  د قرار م در صور  مورد تای م.  امضای ال ون  م کردە ا را فرا ای ال ون  ذیرش امضا ان  ما ام ات نا  ازCOVID- 19، در حال ح ا  ل تاث  ه دل

اشد.    نداشته 

د: ک خود عالمت بزن د رس امضای ال ون ه م  له تای د لطفا این ادر را  امضا فرمای ا را ه صورت ال ون  د فرم چنانچه در نظر دار
پ شدە من  ا نام تا   دارم  که امضای ال ون ل COVID- 19،  اینجانب  اعالم م ه دل "

اشد." د صحت اطالعات درج شدە در تقاضانامه مک نه انرژی می ه م  له تای
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Washington State Department of Commerce, Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Household Member Information Form (10/2015)

*Last Name *First Name MI *SSN (required if primary)

__ __ __-__ __-__ __ __ __
*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relation to Primary
 Self
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

*Gender
 Male
 Female

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
White
Multi-Race
 Other

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes  No

Disabled
 Yes  No

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

Military Veteran
 Yes  No

Health Insurance
 Yes  No

* Last Name * First Name MI *SSN (required if secondary)

__ __ __-__ __-__ __ __ __
*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

Secondary Applicant
 Yes  No

*Gender
 Male
 Female

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
White
Multi-Race
 Other

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes  No

Disabled
 Yes  No

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

Military Veteran
 Yes  No

Health Insurance
 Yes  No

* Last Name * First Name MI SSN
__ __ __-__ __-__ __ __ __

*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

*Gender
 Male
 Female

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
White
Multi-Race
 Other

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes  No

Disabled
 Yes  No

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

Military Veteran
 Yes  No

Health Insurance
 Yes  No

* Last Name * First Name MI SSN

__ __ __-__ __-__ __ __ __
*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

*Gender
 Male
 Female

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
White
Multi-Race
 Other

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes  No

Disabled
 Yes  No

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

Military Veteran
 Yes  No

Health Insurance
 Yes  No

* Last Name * First Name MI SSN
__ __ __-__ __-__ __ __ __

*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

*Gender
 Male
 Female

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
White
Multi-Race
 Other

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes  No

Disabled
 Yes  No

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

Military Veteran
 Yes  No

Health Insurance
 Yes  No

* Last Name * First Name MI SSN

__ __ __-__ __-__ __ __ __
*DOB
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

*Gender
 Male
 Female

Race
 American Indian or Alaskan Native
 Asian
 Black or African American
 Native Hawaiian or Other Pacific Islander
White
Multi-Race
 Other

Education (24 Years or Older)
 0-8
 9-12 Non-Graduate
 High School Graduate/GED
 12+ Some Post-Secondary
 2 or 4 Year College Graduate
Included in Calculation
 Yes  No

Disabled
 Yes  No

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

Military Veteran
 Yes  No

Health Insurance
 Yes  No

Note: All fields designated with an (*) are required information. SSN’s for the primary and secondary applicants are also required.
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(optional)
test 3

File#:Agency #: (required)
66 4/29/2019

Certification Date:
19

County:

(SSN)

WA
6/1/2016Date Moved into Residence:

WA
Applicant Email:

12/20/1998999-66-1235

--
(Date of Birth)

Second Adult in House:

-(   )  - Msg.Phone:Phone:

Residence Addr:
Mailing Address:

(Middle Initial)(First Name)(Last Name)
Applicant's Name:

HOUSEHOLD INFORMATION (Required)

(Middle Initial)

98501test2009 E 42ND ST test
98501test2009 E 42ND ST test

aclienttest

(Date of Birth)(SSN)(Last Name) (First Name)

Section A:

Section B:

Primary Name
on PSE Bill:

If the Applicant is the Primary on the PSE
bill please skip to Section C.Co-Customer Not Listed*

HOW DOES APPLICANT'S NAME APPEAR ON PSE BILL?
X Primary

*Note: PSE will sign you up for service as Co-Customer, or primary dependent on Section B
questions 1 - 4

test client a 999-66-1235 12/20/1998
(Date of Birth)(SSN)(Middle Initial)(First Name)(Last Name)

BILLING INFORMATION (Required)

(If you answer 'yes' to #4, the Applicant's name will appear as primary.
Their account number will be changed)

No
No
Yes
Yes

4. Deceased spouse of applicant?
3. Spouse of applicant?
2. Still living at residence?*
1. At least 18 years of age or emancipated? *
Is the Primary name listed on the PSE Bill: If you answered No to questions 1 or 2, PSE will

automatically sign you up for service as the primary and 
contact agency with your new account number. PSE may
contact landlord to avoid discrepancies. A Deposit may be
requested. Payment arrangements may be made on the
deposit by contacting customer service prior to the due
date @ 1-888-225-5773 M-F 7:30 am - 6:30 pm.

*Note:

HELPSection C:

1
Total # people in Household:

Disabled060+ yrs.06-17 yrs.00 00 - 2 yrs. 3 - 5 yrs.
Household Members (voluntary) # of people in household who are:

$1,200.00

Household's
Monthly Income:SelfEmp9

10
11 UI
12 Other

ChildSu
SocSec

4

1 5X
X Military

Pens
EI

VA
GA
TANF 6

8
7

2
3

SSI
Income/Benefits:

Gas + Electric
X

Electric Base
Gas only

All Electric
Energy Type:

$0.00

1 Own/buy

X Rental
Subsidized

$ per month
3
2

Housing Status:

RV
Mobile
Hi-Rise
4+ Fam
1 - 3 Fam

X

5
4
3
2
1
Housing Type:

$114.00Total:$1,009.00LIHEAP Heat Cost:$1,123.00Electric:$0.00Gas:
Used Surrogate DataNoBackup Energy CostYesAnnual Usage Cost

Yes
No

Received LIHEAP this program year?
Interested in Home Weatherization? Purchase Order #:

Staff Name: michelled

TOTAL PAID TO DATE:

220004168591

#1 Gas

Acct. #

Acct. #

#2 Electric
Vendor #
Vendor #
Vendor #
Vendor #

0

0
54

0

$100.00

$100.00
$0.00

$0.00

$0.00
$100.00APPLICANT'S ELIGIBILITY AMOUNT:

Applicant's Signature: Date:

 (12/09)PSE HELP APPLICATION

COMP.indd   1 6/5/19   7:33 AM

TION A: HOUSESEC HOLD INFORMATION (Required)

SECTION B: BILLING INFORMATION (Required)

E(S) INCOME INCOME SOURCENERGY TYPE ANNUAL USAGE COSTHOUSING STATUS HOUSING TYPE

PSE HELP APPLICATION

P

AGENCY # (Required) FIL #ECER IFIT CA IT ON DATEUOC NTY (Optional)

*Note: If you answered No to questions 1 or 2, PSE will automatically
sign you up for service as the primary and contact agency with your
new account number. PSE may contact landlord to avoid
discrepancies. A Deposit may be requested. Payment arrangements

on the deposit by contacting customer service priomay be made r to
the due date @ 1-888-225-5773 M - F 7:30 am - 6:30 pm.

licant is the Primary on theIf the App PSE bill please
skip to Section C.

Goldenrod: Agencies Green: PSE

Back Up Energy Cost

Used Surrogate Data

TOTAL # PEOPLE IN HOUSEHOLD HOUSEHOLD MEMBERS (VOLUNTARY) # of people in household who are:

APPLICANT'S NAME (LAST) (FIRST) (MIDDLE INITIAL) DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)

SECTION C: HELP

RESIDENCE ADDRESS Z PIETSTACI YT

Z PICI YT S TAT EEC )MAILING ADD ER SS (IF DIFFE NER T T AH N ER SI ED N

M SE AS GE PHONEPH NO E

Is the Primary name listed on the PSE bill:
1. At least 18 years of age or emancipated*? No ___ Yes ___
2. Still living at residence*? No ___ Yes ___
3. Spouse of applicant? No ___ Yes ___
4. Deceased spouse of applicant No ___ Yes ___
(If you answer "yes" to #4, the Applicant

‘

s name will appear as primary. Their account number will be changed.)

0-2 yrs 3-5 yrs 6-17 yrs 60+ yrs

PRIMARY NAME ON PSE BILL (LAST) (FIRST) (MIDDLE INITIAL) DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)

STAFF NYES NO AME

PURCHASE ORDER #

RECEIVED LIHEAP THIS PROGRAM YEAR?:

$__________

APPLICANT'S SIGNATURE DATE

RIMARY CO-CUSTOMER NOT LISTED*
*Note: PSE will sign you up for service as co-customer, or primary dependent on 

Section B questions 1-4.

)()(

$
$
$
$
$
$

#1 Gas Acct. #

Acct. #

vendor #
vendor #
vendor #
vendor #

APPLICANT'S ELIGIBILITY AMOUNT:

1 Own/buy

2 Subsidized

3 Rental

$______ per month

1 1-3 Family

2 4+ Family

3 Hi-Rise

4 Mobile

5 RV

Household's Monthly
Income

$_________ . ______
(If applicable)

1 All Electric

2 Gas + Electric

3 Gas only

4 Electric Base

1 SSI

2

3

4

5

6

TANF 

GA 

VA 

SSA 

EI

HOW DOES APPLICANT'S NAME APPEAR ON PSE BILL?

INTERESTED IN HOME WEATHERIZATION?: YES NO

SECOND ADULT IN HOUSEHOLD (LAST) (FIRST) (MIDDLE INITIAL) DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)

Gas $__________
Electric $__________
LIHEAP
Heat Cost $__________

Total $__________

7 PEN

8 MIL

9 CS

10 UI

11 Self Employ

12 Other

Disabled

EMAIL ADDRESS

LAST FOUR OF SSN

LAST FOUR OF SSN

LAST FOUR OF SSN

DATE MOVED INTO RESIDENCE (MM/DD/YY)

2-Year Certification
Certify eligibility for two years after 
demonstrating a steady household income.

      Not Applicable:      X
1st Year Qualified: 
2nd Year Qualified: 
No Steady Income Source(s) & Occupant(s): 

#1 Gas Acct. #

#2 Electric Acct. #

33333333  191909/06/

I, ___________________________________, certify that I have provided and reviewed the above information, which is accurate to the best of my knowledge. I understand that I may 
be subject to criminal prosecution if I have knowingly provided false information. Additionally, I hereby authorize Puget Sound Energy, Inc. ("PSE"), this Agency, and Washington State 
Department of Commerce (COMMERCE) to exchange and release, disclose and make available to each other, information about me, my use of PSE products and services and/or my 
application for or participation in the PSE HELP program. This includes any information furnished or disclosed by me to this Agency herein or otherwise and any other information 
necessary or useful in assessing, documenting or confirming my eligibility or ineligibility to receive PSE HELP benefits (including Employment Security, Unemployment Insurance and 
DSHS Food Stamp benefits) or for current or future data analysis. I do so with full knowledge that this information is or may be confidential and as such will be protected from 
unauthorized disclosure. I understand that this authorization may be revoked at any time by written notice to PSE and this Agency. Until such time as I do so revoke this authorization in 
writing, however, this authorization shall remain in full force and effect and PSE, this Agency, and COMMERCE may rely on this authorization in exchanging, releasing, disclosing and 
making available to each other all such information.

ا را ان چاپ و امضای فرم گ د که فرد درخواست کنندە ام د قرار م در صور  مورد تای م.  امضای ال ون  م کردە ا ای ال ون را فرا ذیرش امضا ان  ل تاث ات نا  ازCOVID- 19، در حال ح ا ما ام ه دل

اشد.    نداشته 

د:  ک خود عالمت بزن د رس امضای ال ون د لطفا این ادر را ه م  له تای امضا فرمای ه صورت ال ون  ا را  د فرم چنانچه در نظر دار

پ شدە  ا نام تا   دارم  که امضای ال ون ل COVID- 19،  اینجانب  اعالم م ه دل "
اشد." نه انرژی می د صحت اطالعات درج شدە در تقاضانامه مک  له تای من ه م  
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ر�ــــخ تولد تا رد نام ف

١. متقا�� اص�

ر�ــــخ: تا نام متقا�� اص�:
رگ نوشته شود)  �ا حروف بز

�
(لطفا

رنامه اطالعات خانوار  اظها

 .٢ 

 .٣ 

رگسال  راد بز را بن��س�دب. رای �ل�ه اف د� � کنند  زن �� در خانه شما  ر حال حا  اسا� تمام اعضای خانوادە (شامل کود�ان)که د 
�
لطفا

را انتخاب کن�د. ری  رای ٣ ماە منت� �ه ماە جا رآمد ب �ع د (�االتر از ١٨ سال)، ن

رآمد �ع د ن

↓ماە/سال (٣ ماە ق�ل)↓↓ماە/سال (٢ ماە ق�ل)↓↓ماە/سال (١ ماە ق�ل)↓

رآمد �ع د رآمدن �ع د ن

 .٤ 

 .٥ 

اجتماعی تأمین حقوق
بازنشستگی حقوق

بیکا ری بیمه
فرزند نفقه
درآمد فاقد

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSD

اجتماعی تأمین حقوق
بازنشستگی حقوق

بیکا ری بیمه
فرزند نفقه
درآمد فاقد

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

TANF یاGAU کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSD

اجتماعی تأمین حقوق
بازنشستگی حقوق

بیکا ری بیمه
فرزند نفقه
درآمد فاقد

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

TANF یاGAU کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSD

اجتماعی تأمین حقوق
بازنشستگی حقوق

بیکا ری بیمه
فرزند نفقه
درآمد فاقد

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

TANF یاGAU کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSD

اجتماعی تأمین حقوق
بازنشستگی حقوق

بیکا ری بیمه
فرزند نفقه
درآمد فاقد

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

TANF یاGAU کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSD

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

TANF یاGAU کار و کسب صاحب
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ر�ــــخ تولد تا رد نام ف

نام متقا�� اص�:
رگ نوشته شود)  �ا حروف بز

�
(لطفا

ر�ــــخ: تا

 .٦ 

راد را بن��س�دب. رای �ل�ه اف � � کنند 
�
د زن �� در خانه شما   اسا� تمام اعضای خانوادە (شامل کود�ان) که در حال حا

�
لطفا

را انتخاب کن�د. ری  رای ٣ ماە منت� �ه ماە جا رآمد ب �ع د رگسال (�االتر از ١٨ سال)، ن بز

رنامه اطالعات خانوار  اظها
↓ماە/سال (٣ ماە ق�ل)↓↓ماە/سال (٢ ماە ق�ل)↓↓ماە/سال (١ ماە ق�ل)↓

رآمد �ع د رآمدن �ع د رآمدن �ع د ن

 .٧ 

 .٨ 

 .١٠ 

 .٩ 

اجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSD

اجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU

فیش  دارای استخدامی، کارمند
جانبی مشاغل یا نقد پول برای کار

بازنشستگی حقوق
بیکا ری بیمه

فرزند نفقه
درآمد فاقد

کار و کسب صاحب

موارد سایر

SSI یاSSDاجتماعی تأمین حقوق
TANF یاGAU
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جویی در پولجویی در انرژی، صرفھصرفھ
 !جوییھای بیشتر صرفھروش

کن خود را تا مقدار ظرفیت پر کنید و در این صورت حداکثر استفاده از انرژی در شویی و خشکشویی، لباسماشین ظرف …بطور کامل پر کنید •
کن گرما برای انجام این کار، تنظیمات خشک. ھمچنین، اجازه دھید ظروف با ھوا خشک شوند.  ھا را خواھید داشتھر بار استفاده از این دستگاه

 . شوی را باز کنید و ماشین را کالً خاموش کنیداز اتمام چرخھ شستشو در ماشین ظرف را خاموش کنید یا پس

کن ھمراه ھا انداختن حولھ سنگین و خشک در خشکیک راه برای کاھش قابل توجھ زمان خشک کردن لباس… کن البسھحولھ خشک در خشک •
کردن درآورید و در نزدیکی آویزان کنید تا در چرخھ بعدی از آن استفاده دقیقھ در زمان خشک  15حولھ را حدود . باشدھای تر میسایر لباس

  !   کنید

ای دقیقھ 10گالن در دقیقھ، دوش گرفتن  2.5) جریان کم(با سردوش  . کندای آب کمتری از حمام کامل مصرف میدقیقھ 10دوش گرفتن  •
سردوش جدید ھمچنین در انرژی . کندجویی میگالن آب نسبت بھ حمام معمولی آب صرفھ 5گالن آب استفاده خواھد کرد، کھ  25حدود 

 . ھای برقی آبکندالر بطور سالیانھ برای گرم 145تا  -کند جویی میاضافی برای گرم کردن آب صرفھ

شوند، از این رو اگر گوشی شما در طول شب در شارژ ساعت شارژ می ظرف دوھای ھمراه معموالً فقط گوشی… شب از برق بکشید •
ھا نیز صادق است این مورد درباره سایر دستگاه. رود بویژه اگر اینکار را در غروب انجام دھیدبماند، مقدار زیادی از انرژی ھدر می

عالوه بر این اگر دستگاه شما در شارژ کامل بھ برق باشد از عمر مؤثر باتری ). بازی دستیھای ھا، بلندگوھای بلوتوث، دستگاهتبلت
. کاھدھایی کھ امروزه استفاده می کنیم میھا و تبلتمدرن یون لیتیوم گوشی

ھایی برای اطالعات و منابع توصیھ
 آنالین

 :Puget Sound Energy •
http://pse.com/savingsandenergycenter/

 :Seattle City Light •
http://www.seattle.gov/light/Conserve/

1800recycle.wa.gov : بازیافت
www.kcha.org/wx : عایق سازی•

تأییدیھ دریافت
اینجانب اطالعاتی و منابعی از برنامھ انرژی

Hopelink ھای حفظ انرژیدرباره فرصت
ھای انرژی مندریافت کردم کھ بھ کاھش ھزینھ

: کندتواند کمک میمی

 : امضاء

 : تاریخ

Hopelinkھزینھ انرژی کمک

.  امضای ال� ��ون ��در صور�ی  مورد تای�د قرار م�گ ی�د که فرد  -COVID، در حال حا ن �ما امکان پذیرش امضاەای ال� ��ون ��را فراەم کردە ا�م به دل�ل تاث ی�ات ن� ا� از19 

  . درخواست کنندە امکان چاپ و امضای فرمەا را نداشته باشد

  :  این کادر را به م ن�ن له تای�د رس� امضای ال��ک خود عالمت بزن�د
�
چنانچه در نظر دار�د فرمەا را به صورت ال� ��ون ��امضا فرمای�د لطفا

پ شدە من  ا نام تا   دارم  که امضای ال ون ل COVID- 19،  اینجانب  اعالم م ه دل "
اشد." د صحت اطالعات درج شدە در تقاضانامه مک نه انرژی می ه م  له تای

http://pse.com/savingsandenergycenter/
http://www.seattle.gov/light/Conserve/
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