Chương trình Hỗ
trợ Năng lượng
của Hopelink
CẦN GIÚP TRẢ
HÓA ĐƠN SƯỞI
CỦA QUÝ VỊ?
Lên lịch trực tuyến
cuộc hẹn về năng
lượng của quý vị
tại:
hopelink.org/energy
hoặc gọi 425.658.2592

Phải có tất cả các tài liệu tại thời điểm
cuộc hẹn của quý vị. Nếu không có tài
liệu chứng minh cần thiết, cuộc hẹn của
quý vị sẽ bị dời lại.
Truy cập hopelink.org/energy để biết thêm chi tiết.

TÀI LIỆU QUÝ VỊ CẦN
MANG ĐẾN CUỘC HẸN
Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị càng nhanh
càng tốt. Để làm được điều này, hiện phải có tất cả
các tài liệu cần thiết tại thời điểm cuộc hẹn của quý vị.

DANH SÁCH KIỂM TRA:


Hóa đơn năng lượng gần nhất của quý vị
(Nếu quý vị không có hóa đơn năng lượng,
chúng tôi yêu cầu bằng chứng về địa chỉ.)

Căn cước cho người lớn (trên 18 tuổi)


Bằng chứng về số An sinh Xã hội cho mọi người
lớn.
(Tài liệu được chấp nhận bao gồm: thẻ An sinh Xã
hội, thẻ Medicare, hoặc một lá thư từ Cơ quan An
sinh Xã hội).



ID có ảnh và ngày sinh (bắt buộc cho người nộp
đơn chính, khuyến nghị cho mọi người lớn trong
hộ gia đình).

Căn cước cho các trẻ (dưới 18 tuổi)


Tài liệu được chấp nhận bao gồm: thẻ An sinh Xã
hội, giấy khai sinh, hoặc hộ chiếu.

Bằng chứng thu nhập được yêu cầu cho cho 3
tháng trước tháng có cuộc hẹn của quý vị (bắt
buộc cho mọi người lớn trong hộ gia đình).


Cuống phiếu lương (cho mọi thành viên hộ gia
đình có việc làm với thu nhập kiếm được).



Thư đồng ý cấp An sinh Xã hội (Bao gồm
SSA/SSI/SSDI/SSP).



Lương hưu hoặc thu nhập hưu trí (thư đồng ý cấp
từ năm hiện tại hoặc sao kê tài khoản cho thấy tất
cả các khoản tiền gửi liên quan).



Bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tiền cấp dưỡng
nuôi con, tình trạng thất nghiệp, thu nhập người
chăm sóc (COPES), thu nhập tự làm chủ hoặc thu
nhập 1099.



Bất kỳ người lớn nào thất nghiệp và không có thu
nhập sẽ cần phải hoàn tất “Bản khai Không có Thu
nhập” được cung cấp tại trung tâm của chúng tôi
và trên trang web của chúng tôi:
hopelink.org/energy.

