Biểu mẫu Thông tin Cơ bản cho
Thông tin Liên lạc
Phương pháp liên lạc ưu tiên của quý vị?

Điện thoại

Số Điện thoại:

Email

Địa chỉ Email (nếu áp dụng):

(Vui lòng đảm bảo chúng tôi có cách đáng tin cậy để liên lạc với quý vị nếu cần)
Quý vị có phải người mới tham gia Hopelink không?
Có
Không
Quý vị sử dụng gì làm nguồn nhiệt chính cho
Điện
Khí Thiên nhiên
Gỗ

Dầu
Propan
Có
Có

Quý vị có nguồn năng lượng phụ không?
Có cần nguồn năng lượng phụ này để vận hành
nguồn nhiệt chính của quý vị không?

Không
Không

Khí

Điện
Quý vị sống ở loại nhà nào?
Nhà đơn hộ, nhà hai hộ, hoặc nhà ba hộ
Nhà phố liền kề
Chung cư có 1 hoặc 2 tầng
Vui lòng chọn một trong các mục sau:
Tôi sở hữu hoặc trả góp nhà của tôi
Tôi thuê nhà (không có trợ cấp)
Tôi được trợ cấp nhà ở (tức là Phần 8)

Chung cư có hơn 3 tầng
Nhà Di động
RV

Tôi thuê phòng/Tôi thuê lại
Tôi sống trong nhà ở tạm thời

Quý vị sẽ mô tả tình hình nhà ở của mình như thế nào?
Ổn định
Có nguy cơ (Tôi lo lắng về việc thực hiện thanh toán)
Đang mất nhà ở (thủ tục trục xuất sắp xảy ra hoặc đang bắt đầu)
**Nếu quý vị có hoặc sắp nhận được thông báo trục xuất,
thôngbáo cho nhân viên Hopelink khi nộp gói đăng ký của quý vị
Quý vị có nhận được hỗ trợ năng lượng LIHEAP vào năm ngoái không?
Không
Có, thông qua Hopelink
Có, thông qua một cơ quan khác
Có người 18 tuổi nào trong hộ gia đình quý vị vẫn còn học trung học không?

Nếu có, vui lòng liệt kê tên của họ:

Có

Không

Quý vị có muốn nhận thông tin về bảo tồn năng lượng, tiết kiệm năng lượng, và cải thiện nhà thích nghi với khí hậu từ
chương trình của chúng tôi không?

Có

Không

Khi điền đơn đăng ký của quý vị trong các trang sau, hãy nhớ điền tất cả các phần được tô sáng.

Hỗ trợ Năng lượng – BIỂU MẪU DANH SÁCH KIỂM TRA
Nhân viên xử lý đơn đăng ký của quý vị sẽ không có quyền truy cập tài liệu đăng ký trước đây của
quý vị.
Vui lòng đánh dấu chọn tất cả các tài liệu cần thiết sau đây sau khi quý vị đã bao gồm chúng trong
gói đăng ký của mình:
1. GIẤY TỜ CĂN CƯỚC của Hộ gia đình—cung cấp bản sao của:
☐ ID có ảnh – cho người nộp đơn chính (chưa hết hạn)

☐ Thẻ An sinh Xã hội – cho mọi người lớn từ 18 tuổi trở lên trong hộ gia đình (nếu không có Số An sinh Xã hội,
nhân viên của chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị về các phương án khác)
☐ Giấy khai sinh hoặc thẻ An sinh Xã hội cho mọi trẻ em trong hộ gia đình (từ 17 tuổi trở xuống)
2. HÓA ĐƠN Năng lượng
Quý vị có hóa đơn năng lượng không? Hóa đơn tiện ích gần đây nhất của bạn (Hóa đơn năng lượng và
nước / cống rãnh. Nếu bạn không có hóa đơn năng lượng, chúng tôi yêu cầu bằng chứng về địa chỉ.)
☐ Có (nếu có, cung cấp hóa đơn nêu tên của người nộp đơn là khách hàng hoặc đồng khách hàng chính)
☐ Không (nếu không, bao gồm tài liệu về địa chỉ cư trú)
Tiền thuê nhà có bao gồm tiền sưởi không? ☐ BIỂU MẪU TIỀN THUÊ NHÀ BAO GỒM TIỀN SƯỞI**
3. Nhà cung cấp Dịch vụ tiện ích: _______________________ Số Tài khoản: ________________________
4. Tài liệu chứng minh THU NHẬP (chọn (các) loại thu nhập ở bên trái và bao gồm tài liệu chứng minh cho loại thu
nhập đó)
Nếu quý vị nhận:

Thì cung cấp tài liệu chứng minh sau đây:

☐ Không có Thu nhập

Bản Khai Không có Thu nhập**

☐ Thu nhập An sinh Xã hội/SSI/SSD

Thư Đồng ý cấp của Năm Nay

☐ Thu nhập Kiếm được (từ nhà tuyển
dụng)

PHIẾU LƯƠNG của 3 Tháng trước tháng nộp gói đăng ký
(tức là ngày nộp gói đăng ký 10/15/2019, thì cần phiếu
lương của 3 tháng cho “ngày trả lương” của tháng 7, tháng
8, tháng 9 )

☐ Lương hưu / Thu nhập Hưu trí

Thư Đồng ý cấp của Năm Nay hoặc Sao kê Ngân hàng của 3

☐ Trợ cấp DSHS? (TANF/GAU)

Không Cần Thêm Tài liệu

☐ Cấp dưỡng Nuôi con / Thu nhập Tiền
mặt?
(tức là cấp dưỡng nuôi con, quà tặng
tiền mặt, làm việc được trả công bằng
tiền mặt)

Bản Tự Khai về Thu nhập**

Tháng

** Cần một biểu mẫu Hopelink cho tình huống này. Có thể in các biểu mẫu từ trang mạng của chúng tôi
https://www.hopelink.org/need-help/energy hoặc nhân viên tiếp tân tại trung tâm Hopelink địa phương có thể cung cấp các biểu
mẫu.

☐ Cổ tức/Lợi tức?

Sao kê Ngân hàng của 3 tháng trước tháng nộp gói đăng ký

☐ Tự Làm chủ / Thu nhập Khác?
(tức là Bồi thường lao động L&I, Khuyết
tật tư nhân, Trợ cấp thất nghiệp, v.v)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết – trang 2

Thông tin thêm về tài liệu chứng minh thu nhập:
 Thu nhập Kiếm được – Nhận phiếu lương


Vui lòng mang theo các phiếu lương có ngày trả lương trong ba tháng trước khi nộp gói đăng ký




Vui lòng nộp (các) thư đồng ý cấp cho ba tháng trước khi nộp gói đăng ký
Nếu không thể làm vậy, nộp các sao kê ngân hàng cho thấy các khoản tiền gửi từ An sinh Xã hội trong ba
tháng trước khi nộp gói đăng ký

 SSA/SSI/SSDI

 Bồi thường lao động




Vui lòng nộp (các) thư đồng ý cấp hoặc (các) phiếu lương cho thấy số tiền nhận được trong ba tháng trước
khi nộp gói đăng ký
Nếu quý vị có quyền truy cập vào cổng thông tin trực tuyến cho L&I của Washington, hãy chụp ảnh màn
hình lịch sử thanh toán cho thấy ba tháng trước khi nộp gói đăng ký

 Lương hưu/niên kim/bảo hiểm nhân thọ



Vui lòng mang theo thư đồng ý cấp gần đây hoặc phiếu lương cho thấy số tiền nhận được
Nếu không thể làm vậy, nộp các sao kê ngân hàng cho thấy các khoản tiền lương hưu gửi vào tài khoản
trong ba tháng trước khi nộp gói đăng ký

 Lợi tức/Cổ tức


Nếu quý vị nhận được lợi tức, vui lòng nộp các sao kê ngân hàng cho thấy khoản này trong ba tháng trước
khi nộp gói đăng ký

 Khuyết tật tư nhân


Vui lòng mang theo (các) thư đồng ý cấp hoặc phiếu lương cho ba tháng trước khi nộp gói đăng ký



Nếu quý vị có quyền truy cập vào cổng thông tin trực tuyến An sinh Việc làm, hãy nộp ảnh chụp màn hình
cho thấy các khoản thanh toán nhận được trong ba tháng trước khi nộp gói đăng ký
Nếu không thể làm vậy, hãy yêu cầu nhân viên Hopelink cung cấp biểu mẫu tự yêu cầu hồ sơ mà chúng
tôi có thể fax đến cơ quan trợ cấp thất nghiệp (điều này sẽ kéo dài thời gian xử lý).

 Thất nghiệp


 Thu nhập tự làm chủ







Những người nộp đơn tự làm chủ nên lên lịch một cuộc hẹn trực tiếp, đặc biệt nếu có phí tổn kinh doanh
đáng kể để khấu trừ vào tổng thu nhập kiếm được.
Quý vị sẽ gần như chắc chắn cần thảo luận về thu nhập kiếm được, phí tổn áp dụng, và các phương án
tính thu nhập với nhân viên Hopelink trong quá trình đăng ký.
Vui lòng bao gồm sổ cái kinh doanh hoặc sao kê ngân hàng của doanh nghiệp, cũng như biên lai cho bất
kỳ phí tổn nào quý vị muốn yêu cầu khấu trừ trong ba tháng trước khi nộp gói đăng ký.
Hãy nhớ rằng các phí tổn mà chúng tôi có thể khấu trừ có hạn chế và không giống như các phí tổn được
phép khấu trừ khi khai thuế.
Nếu quý vị không muốn yêu cầu khấu trừ phí tổn, vui lòng điền tờ khai thu nhập tự làm chủ và quý vị sẽ
nhận được khoản khấu trừ $100 tiêu chuẩn mỗi tháng cho thu nhập được khai.

Nếu quý vị không chắc chắn về cách chứng minh thu nhập của mình hoặc cần trợ giúp điền
đơn đăng ký, vui lòng lên lịch một cuộc hẹn tại www.hopelink.org/energy và nhân viên
chương trình của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.

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

*County:

 Other Emergency Services
 Conservation Education

*Primary Applicant:







File Number:

Interested in Weatherization
Tribal Member
Received Food Assistance
Heat with rent
Received EAP last program year

Certification Date:

SECTION A: Household Contact & Eligibility Information

(Last Name)

(First Name)

(Middle Initial)

*Residence Address:
City, State, Zip:
Mailing Address:

(If different)

City, State, Zip:
Phone Number:
(
)
*Housing Status:
1  Own/buy
2  Subsidized
3  Rental
4  Roomer/Boarder
5  Temp Housing
Cost per Month:
$

Message Phone:
Lived at Residence:
(
)
Years:
Months:
*Total
Number
of People in
*Housing Type:
*Income/Benefits:
the
Household:
1  1-3 Family
 Earned Income
 SSI
2  4+ Family
 Pension
 TANF
3  Hi-Rise
 Self Employed
 GA
*Household’s
4  Mobile
 Child Support
 VA
5  RV
Monthly Income:
 Unemployment
 Soc. Sec.
Number of Bedrooms:
 Other
 Military

Target Group #1:
 Yes
 No
Target Group #2:
 Yes
 No

*Primary Heat Source:
1  Electric
4  Oil
2  Natural Gas
5  Wood
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)

P.O.#:
HOUSEHOLD ELIGIBILITY AMOUNT:
Direct Pay to Applicant:

Staff:
Payment to Vendor(s):

Acct. #:
Acct. #:

#1
#2

$_____________
$_____________
$_____________
$_____________
TOTAL EAP PAID TO DATE: $_____________

SECTION C: Other Emergency Services (OES)

Staff:
Heat System: Repairs 
Replacement 
Other Repairs & Services:
Shelter Assistance:

P.O.#:

Vendor #:
Vendor #:
Vendor #:
Vendor #:
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:

(Note: All fields designated with an (*) are required information.)

Date:

Washington State Department of Commerce, Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Household Member Information Form

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

*First Name
*Gender

 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

* Last Name
*Relation to Primary
 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative
Secondary Applicant
 Yes
 No

*Gender
 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

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

*Gender
 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

 Spouse
 Partner
 Child
 Other Relative
 Other Non-Relative

 Male
 Female
Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

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

Ethnicity
 Hispanic or Latino
 Not Hispanic or Latino

MI

MI

__ __ __-__ __-__ __ __ __

SSN

__ __ __-__ __-__ __ __ __

MI

SSN

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

Health Insurance
 Yes
 No

Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

*DOB

__ __ / __ __ / __ __ __ __
Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

*DOB

__ __ / __ __ / __ __ __ __
Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

*DOB

__ __ / __ __ / __ __ __ __

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

__ __ __-__ __-__ __ __ __

Military Veteran
 Yes
 No

__ __ / __ __ / __ __ __ __

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

SSN

Disabled
 Yes
 No

*DOB

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

__ __ __-__ __-__ __ __ __

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

SSN

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

* First Name
*Gender
 Male
 Female

__ __ __-__ __-__ __ __ __

MI

*DOB

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

*SSN (required if secondary)

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

* First Name
*Gender

MI

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

* First Name

* Last Name
*Relation to Primary

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

* First Name
*Gender

*SSN (required if primary)

__ __ __-__ __-__ __ __ __

* First Name

* Last Name

*Relation to Primary

MI

(10/2015)

Disabled
 Yes
 No
Military Veteran
 Yes
 No
Health Insurance
 Yes
 No

*DOB

__ __ / __ __ / __ __ __ __

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
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.

PSE HELP APPLICATION
Agency #: (required)
66
AGENCY # (Required)

Section A:

County:

19

PSE

(12/09)

Certification Date:
4/29/2019
HELP APPLICATION

COUNTY

File#:

CERTIFICATION DATE

FILE # (Optional)

HOUSEHOLD INFORMATION (Required)

SECApplicant's
TION A: HOUSE
HOLtest
D INFORMATION (Required)
client
Name:
(Last Name)

APPLICANT'S NAME (LAST)

Second Adult in House:

SECOND ADULT IN HOUSEHOLD (LAST)

(FIRST)

(FIRST)

(Last Name)

a

999-66-1235

12/20/1998

(Middle(MIDDLE
Initial) INITIAL)
(SSN)LAST FOUR OF SSN

(First Name)

DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)
(Date of Birth)

--

(MIDDLE INITIAL) LAST FOUR OF SSN

(First Name)

(Middle Initial)

Applicant Email:
2009 E 42ND ST test
Residence Addr:
RESIDENCE ADDRESS
2009 E 42ND ST test
Mailing Address:
MAILING ADDRESS (IF DIFFERENT THAN RESIDENCE)
Phone: ( ) Msg.Phone: -

test 3

(optional)

DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)

(SSN)

(Date of Birth)

EMAIL ADDRESS

PHONE

(
)
Section
B:

test
WA
CITY
test
WA
CITY
Date Moved
into Residence:

ZIP

ZIP

DATE MOVED INTO RESIDENCE (MM/DD/YY)

MESSAGE PHONE

(
)
BILLING INFORMATION (Required)

HOW DOES
APPLICANT'S
NAME APPEAR
ON PSE BILL?
SECTION
B: BILLING
INFORMATION
(Required)
X
Primary
Co-Customer
Not Listed*
HOW DOES APPLICANT'S NAME APPEAR ON PSE BILL?

98501
STATE
98501
STATE
6/1/2016

If the Applicant is the Primary on the PSE
bill please skip to Section C.

*Note:
PSE will sign
you up for service as Co-Customer,
or primary dependent on Section
If the BApplicant
NOT LISTED*
PR
IMARY
CO-CUSTOMER
questions 1 - 4

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

Primary Name
test
client
(FIRST)
(Last Name)
(First Name)
on PSE Bill:
Is
the
Primary
name
listed
on
the
PSE
Bill:
Is the Primary name listed on the PSE bill:
At least
18 years
or emancipated?
1. At1.least
18 years
of ageof
or age
emancipated*?
No ___*YesYes
___
2. Still
livingliving
at residence*?
No ___ Yes ___
2. Still
at residence?*
Yes
3. Spouse
of applicant?
No ___ Yes ___
3. Spouse
of applicant?
No
4. Deceased spouse of applicant No ___ Yes ___
4. Deceased spouse of applicant?
No

PRIMARY NAME ON PSE BILL (LAST)

is the Primary on the PSE bill please
skip to Section C.
a
999-66-1235
12/20/1998
(MIDDLE INITIAL)

(Middle Initial)

LAST FOUR OF SSN

DATE OF BIRTH (MM/DD/YY)

(SSN)

(Date of Birth)

*Note: If you answered No to questions 1 or 2, PSE will
*Note: If you answered
No sign
to questions
or 2, PSE
will
automatically
automatically
you up for1service
as the
primary
and
sign you up forcontact
service
as thewith
primary
and account
contactnumber.
agencyPSE
withmay
your
agency
your new
new account number.
PSE may
contact
landlord to Aavoid
contact landlord
to avoid
discrepancies.
Deposit may be
discrepancies.requested.
A Deposit
may bearrangements
requested. may
Payment
arrange
Payment
be made
on thements
may be made on
the deposit
by contacting
service
prior to
deposit
by contacting
customer customer
service prior
to the due
the due date @date
1-888-225-5773
M -M-F
F 7:30
@ 1-888-225-5773
7:30am
am- -6:30
6:30 pm.
pm.

‘

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

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

SECTION C: HELP

Section C:

HELP

TOTAL # PEOPLE IN HOUSEHOLD

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

Total STATUS
# people inHOUSING
Household:
HOUSING
TYPE
1

Own/buy

11

Housing
Status:2
Subsidized
1
Own/buy
3
3
Rental
2
Subsidized
4
3 X Rental
5
$______
per month
month
$ per
$0.00
2

1-3 Family

0-2 yrs

Housing
Type:2 Energy
4+ Family
Gas +Type:
Electric
1
1 - 3 Fam X All Electric
Hi-Rise
3
Gas only
2 X 4+ Fam
Gas + Electric
Mobile
4
Electric
Base
Hi-Rise
3
Gas only
4 RV Mobile
Electric Base
5
RV

RECEIVED
THIS PROGRAM YEAR?:
Annual LIHEAP
Usage Cost
$__________
Gas:

3-5 yrs

$0.00

6-17 yrs

Disabled

60+ yrs

Household
(voluntary)
# of people
are:E(S)
INCOMEwho
SOURC
ENERGY Members
TYPE
ANNUAL USAGE
COST in household
0
0
0
0
6-17
yrs.
0
60+
yrs.
0 Disabled
2
yrs.
3
5
yrs.
1
SSI
7
PEN
1
All Electric
Back Up Energy Cost

Interested in Home Weatherization?
2-Year Certification

Total

$__________

6

Household's Monthly

TANF

9GA
10
VA
11
SSA
12

8

Income
MILHousehold's

12

Other

Monthly Income:
SelfEmp
9
CS
ChildSu
UI
$_________ . ______
UI10
$1,200.00
11
Self Employ
Other

EI

YES Backup
NO
Yes
Energy Cost
No Used Surrogate Data
$1,009.00
Total:
$1,123.00
LIHEAP Heat Cost:
STAFF NAME

Electric:

Received IN
LIHEAP
this program year?
INTERESTED
HOME WEATHERIZATION?:

Income/Benefits:
2
Used Surrogate Data
1
5 SocSec
Gas X SSI$__________
3
Electric
$__________
2 X TANF
6 Military
LIHEAP
3
GA
7 EI 4
Heat Cost $__________
4
VA (If applicable)
8 Pens 5

INCOME

YesYES
No

Staff Name:
michelled
Purchase
Order
#:
APPLICANT'S ELIGIBILITY AMOUNT:
NO

$114.00

PURCHASE ORDER #

$

vendor #AMOUNT:
$$100.00
APPLICANT'S ELIGIBILITY
vendor
#
$ $0.00
Vendor
#
0
Acct.
#
#1
Gas
Not Applicable: X
Acct. #
#2
Electric
Acct.
#
vendor
#
$ $0.00
Vendor #
0
1st Year Qualified:
vendor #
$
2nd Year Qualified:
54 AMOUNT:
$100.00
#2 Electric Acct. # 220004168591
No Steady Income Source(s) & Occupant(s):
APPLICANT'SVendor
TOTAL# ELIGIBLITY
$
Vendor #
0
$0.00
I, ___________________________________, certify that I have provided and reviewed the above information, which is accurate to the best of my
$100.00
TOTAL PAID TO DATE:
#1eligibility
Gas for two years after
Acct. #
Certify
demonstrating a steady household income.

#1 Gas Acct. #

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.

APPLICANT'S SIGNATURE

09/19
3333 06/19

Applicant's Signature:

DATE

Goldenrod:

Agencies

Green: PSE

Date:

Blue: Customer

Vui lòng liệt kê tất cả các thành viên hộ gia đình (bao gồm trẻ em) hiện đang sống trong nhà quý vị.
Với tất cả người lớn, chọn (các) loại thu nhập của họ cho mỗi tháng trong 3 tháng trước tháng này.

Bản khai về Hộ gia đình
Tên Khách hàng

1. Người nộp đơn Chính

Ngày sinh

↓Tháng/Năm (Tháng trước)↓

↓Tháng/Năm (2 tháng trước)↓ ↓Tháng/Năm (3 tháng trước)↓

Loại Thu nhập

Loại Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Loại Thu nhập
Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________

2.

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________

3.

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________

4.

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________

5.

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Có việc làm, nhận phiếu lương
Làm việc được trả công bằng tiền mặt
Tự Làm chủ
TANF hoặc GAU
An sinh Xã hội
SSI/SSD
Lương hưu/IRA
Cấp dưỡng Nuôi
Thất nghiệp
Không có Thu nhập

Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________
Thu nhập khác _____________________________________

Tên Khách hàng Chính:
(Vui lòng Viết bằng chữ in)

Ngày:

Vui lòng liệt kê tất cả các thành viên hộ gia đình (bao gồm trẻ em) hiện đang sống trong nhà quý vị.
Với tất cả người lớn, chọn (các) loại thu nhập của họ cho mỗi tháng trong 3 tháng trước tháng này.

Bản khai về Hộ gia đình
Tên Khách hàng

6.

7.

8.

9.

10.

Tên Khách hàng Chính:
(Vui lòng Viết bằng chữ in)

Ngày sinh

↓Tháng/Năm (Tháng trước)↓

Loại Thu nhập

↓Tháng/Năm (2 tháng trước)↓ ↓Tháng/Năm (3 tháng trước)↓

Loại Thu nhập

Loại Thu nhập

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Employed, receiving paystubs
Working for cash or side jobs
Self Employment
TANF or GAU
Social Security
SSI/SSD
Pension/IRA
Child Support
Unemployment
No income

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Other _____________________________________

Ngày:

Hỗ trợ Năng lượng Hopelink
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, TIẾT KIỆM TIỀN
Thêm nhiều Cách để Tiết kiệm!
• Chất đầy dung tích… Chất đầy dung tích máy rửa chén, máy giặt, và máy sấy của quý vị và quý vị sẽ

tận dụng tối đa năng lượng mỗi khi quý vị chạy máy. Để bát đĩa khô tự nhiên. Để làm điều này, tắt chế
độ sấy nhiệt hoặc mở cửa máy rửa chén sau khi hết chu kỳ rửa chén và tắt máy hoàn toàn.

• Khăn tắm khô trong máy sấy quần áo… Một cách để giảm đáng kể thời gian sấy quần áo là để một

chiếc khăn tắm khô, nặng vào máy sấy cùng với quần áo ướt. Lấy khăn tắm ra sau khoảng 15 phút sấy
quần áo và treo ở gần đó để sử dụng trong chu kỳ tiếp theo!

• Tắm bằng vòi sen trong 10 phút có thể tốn ít nước hơn tắm bồn. Với hoa sen đầu vòi 2,5

gallon mỗi phút (dòng chảy thấp) mới, tắm bằng vòi sen trong 10 phút sẽ tốn khoảng 25 gallon
nước, tiết kiệm cho quý vị 5 gallon nước so với tắm bồn thông thường. Hoa sen đầu vòi mới cũng
sẽ tiết kiệm năng lượng cần thêm để làm nóng nước — lên đến $145 mỗi năm với bình nước nóng
điện.

• Rút phích cắm vào ban đêm… Điện thoại di động thường chỉ mất vài giờ để sạc pin, do đó việc

để điện thoại sạc qua đêm có thể gây lãng phí lớn, đặc biệt nếu tối nào quý vị cũng làm vậy. Điều
này cũng áp dụng cho các thiết bị khác (máy tính bảng, loa Bluetooth, máy chơi game cầm tay).
Ngoài ra, việc cắm sạc khi đã sạc đầy làm giảm tuổi thọ của pin lithium-ion hiện đại hiện cung cấp
năng lượng cho điện thoại và máy tính bảng của chúng ta.

Gợi ý về Thông tin và
Nguồn lực Trực tuyến
• Puget Sound Energy:

http://pse.com/savingsandenergycenter/

• Dịch vụ chiếu sáng Thành phố Seattle:
http://www.seattle.gov/light/Conserve/

• Tái chế: 1800recycle.wa.gov
• Cải thiện nhà thích nghi với khí hậu:
www.kcha.org/wx

Xác nhận
Tôi nhận được thông tin và tư liệu từ
Chương trình Năng lượng Hopelink về
các cơ hội bảo tồn năng lượng có thể
giúp giảm chi phí năng lượng của tôi:
Chữ ký:_______________________
Ngày:____
_______________________

Khách hàng Tiết lộ Thông tin
Hopelink

Chính sách Quyền riêng tư
Quyền riêng tư của quý vị rất quan trọng. Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp tên hoặc thông
tin liên hệ của quý vị cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bên ngoài Hopelink nếu không được
quý vị cho phép rõ ràng. Chúng tôi sẽ không cho rằng chúng tôi được quý vị cho phép trừ khi
chúng tôi có liên hệ cá nhân với quý vị qua điện thoại, email, thư, hoặc gặp mặt trực tiếp.
Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ danh sách gửi thư của chúng tôi với bất kỳ
cá nhân hoặc tổ chức nào không thuộc Hopelink.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về quyền riêng tư của mình liên quan đến
việc liên hệ với Hopelink, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hopelink@hopelink.org.
Chính sách Bảo mật Dữ liệu cho các Dịch vụ Cộng đồng
Bộ phận Dịch vụ Cộng đồng của Hopelink sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng để thu thập thông
tin về đặc điểm và nhu cầu dịch vụ của các gia đình đang đang yêu cầu dịch vụ của Hopelink.
Điều này cho phép Hopelink cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
theo thời gian. Ngoài ra, hầu hết các khoản tài trợ mà Hopelink nhận được yêu cầu chúng tôi thu
thập thông tin về các cá nhân và gia đình nhận dịch vụ của chúng tôi để xác minh tính hội đủ
điều kiện của họ và chứng minh rằng các khoản tài trợ đang được sử dụng thích đáng và hiệu
quả.
Hopelink bảo vệ thông tin này bằng các chính sách bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.
Hệ thống máy tính của chúng tôi được bảo mật và sử dụng các tính năng bảo vệ mới nhất như
mã hóa dữ liệu, mật khẩu, và kiểm tra danh tính bắt buộc cho mỗi người dùng hệ thống. Như với
bất kỳ hệ thống dữ liệu nào, luôn có một rủi ro nhỏ về vi phạm bảo mật, và một người nào đó có
thể có được và sử dụng thông tin của quý vị một cách không thích đáng. Nếu quý vị nghi ngờ dữ
liệu của mình trong cơ sở dữ liệu của Dịch vụ Cộng đồng Hopelink đã bị sử dụng sai mục đích,
hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ hopelink@hope-link.org.
Dữ liệu quý vị cung cấp sẽ được sử dụng để cho phép Hopelink cung cấp các dịch vụ chất lượng
cho quý vị và gia đình. Dữ liệu sẽ được kết hợp với các chương trình Hopelink khác nhằm mục
đích phân tích sâu hơn. Chỉ nhân viên và tình nguyện viên đã ký các thỏa thuận bảo mật thích
hợp mới có thể xem thông tin của quý vị. Dữ liệu quý vị cung cấp có thể được tiết lộ cho một
nguồn tài trợ (Người cấp tài trợ) để đánh giá các dịch vụ cần thiết, để tác động đến chính sách
công và để hiểu rõ hơn về các gia đình mà Hopelink phục vụ. Tên và các thông tin nhận dạng
khác của quý vị sẽ không được đưa vào bất kỳ báo cáo hoặc ấn phẩm nào nếu không có Giấy
Tiết lộ Thông tin riêng do quý vị ký.

Biểu mẫu Chấp thuận Cơ sở dữ liệu Dịch vụ Cộng đồng Hiệu chỉnh 11/12/2020

Khách hàng Chấp thuận Tiết lộ Thông tin
–Hệ thống Dữ liệu Khách hàng Hopelink

Tôi hiểu rằng khi nhận dịch vụ từ Hopelink, tôi chấp thuận rằng Hopelink nhập thông tin cá
nhân và hộ gia đình mà tôi đã cung cấp cho họ vào hệ thống dữ liệu khách hàng của Dịch vụ
Cộng đồng.
Tôi hiểu rằng các đại diện từ Hopelink có thể liên hệ với tôi qua thư, email và điện thoại/tin
nhắn. Hopelink sẽ không tiết lộ thông tin liên hệ của tôi nếu không có văn bản chấp thuận trước
của tôi.
Tôi hiểu rằng thông tin của tôi được theo dõi bằng phương thức điện tử để thẩm định nhu cầu
của hộ gia đình của tôi và cung cấp dịch vụ tốt hơn như gia cư, hỗ trợ tiện ích, thực phẩm và
các dịch vụ khác.
Thông tin của tôi có thể được chia sẻ nội bộ giữa các chương trình Dịch vụ Cộng đồng
Hopelink. Nếu tôi đang nộp đơn đăng ký hỗ trợ về tiện ích, năng lượng, hoặc tiền thuê nhà,
thông tin nhận dạng của tôi có thể được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của tôi qua
điện thoại, email hoặc dưới dạng văn bản để đảm bảo thanh toán vào đúng tài khoản.
Tôi hiểu rằng thông tin này có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu thêm ở cấp chương trình và
cơ quan và để cung cấp dữ liệu tóm tắt cho đánh giá, báo cáo và/hoặc người cấp tài trợ của chương
trình.
Một đại diện cơ quan đã trả lời các thắc mắc của tôi về lo ngại liên quan đến quyền riêng tư
của tôi. Tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của tôi sẽ không được công khai và sẽ chỉ được sử
dụng nếu được bảo mật nghiêm ngặt.
Với tư cách là đại diện hộ gia đình, chữ ký của tôi dưới đây cho phép Hopelink nhập thông tin
thu thập được về tôi và hộ gia đình của tôi trong quá trình ghi danh và trong suốt thời gian tôi
hoặc hộ gia đình của tôi nhận dịch vụ từ Hopelink.

Tên Khách hàng:_________________________________________
Chữ ký Khách hàng: _____________________________________
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Ngày: ___________

