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LIHEAP & LIHWAP COMBINED 
LOW INCOME  

HOME ENERGY & HOUSEHOLD WATER 
ASSISTANCE PROGRAMS 

(LIHWAP EXPIRES AUGUST 2023) 
Helping Alameda County Residents Pay Their Energy (PG&E, Alameda Municipal Power) and Water Bills: 

Alameda County Water District (ACWD) • California Water Service • Castro Valley Sanitary District 
City of Pleasanton • Dublin San Ramon Services District • East Bay Municipal Utility District (EBMUD) 

 Hayward Water System • Livermore Municipal Water 

 

 

 

 

 

MAIL the completed application with REQUIRED DOCUMENTS to: 

Spectrum Community Services 
LIHEAP/LIHWAP Program 

P.O. Box 4317 
Hayward, CA 94540-4317 

www.SpectrumCS.org 

510-881-0300

DO NOT USE WHITE-OUT

Completed application must include:

� Complete application (all forms must be completed and signed). 

� Copy of all pages of energy bill. 

� Copy of all pages of water and/or wastewater bill. (Bills from Castro Valley Sanitary District 
and Dublin San Ramon Services District must be overdue; all others can be current bills.)  

� Proof of income for all adults 18 years or older living in the dwelling; OR form CSD 43B 
Certification of Income & Expense is required for all adults listed on the application who DO 
NOT or CANNOT submit proof of income.  

� Copy of government-issued ID. 

Punjabi



  
   

v.12.13.22a 

LIHEAP & LIHWAP Eligibility Applicant Agreement 
Because of significant funding cuts, the federal government enacted a law requiring that states target 
households with low incomes and high energy costs, taking into consideration households with seniors 
(60+ years old) and persons with disabilities, and children under six. This means there could be 
households that receive assistance in the past and will no longer receive assistance because they fall into 
a low priority group and are not considered among the neediest of the needy. 

Eligibility is based on the household’s total gross monthly income, which cannot exceed the 2023 Low 
Income Guidelines listed below.  This chart shows the gross income guidelines for this program: 

 

2023 Monthly Gross Income Guidelines* 
HOUSEHOLD SIZES MONTHLY PRE-TAX INCOME 

1 $2,700.17 
2 $3,531.00 
3 $4,361.83 
4 $5,192.75 
5 $6,023.59 
6 $6,854.43 
7 $7,010.21 
8 $7,166.00 
9 $7,321.78 

10 $7,477.56 
*Monthly gross income means before any deductions including taxes. 

 

Please remember LIHEAP and LIHWAP are not entitlement programs.  Spectrum also offers weatherization 
services to help households lower their utility bills. All applicants are encouraged to continue paying on 
their utility bills. 

I understand and have read the LIHEAP / LIHWAP Eligibility 
Agreement above. 
 
 
 
 
   
Signature  Date 

 

QUESTIONS? Please visit our website SpectrumCS.org, or call us at (510) 881-0300 
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ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਂ ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ 
   MM/DD/YY 

 
ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਪਤਾ - ਉਹ ਪਤਾ ਿਜਥੱ ੇਤੁਸੀ ਂਰਿਹਦੰੇ ਹ ੋ(ਇਹ P.O. ਬਾਕਸ ਨਹੀ ਂਹ ੋਸਕਦਾ) 
ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਪਤਾ  
 
 

ਯੂਿਨਟ ਨੰਬਰ 

ਸਰਿਵਸ ਿਸਟੀ ਸਰਿਵਸ ਕਾਉਟਂੀ 
 
 

ਸਰਿਵਸ ਸਟੇਟ ਸਰਿਵਸ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਰੌਾਨ ਇਸ ਿਨਵਾਸ 'ਤ ੇਰਹ ੇਹ?ੋ ……………………………………………………………………..  ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ        
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਿਵਸ ਪਤਾ ਹ?ੈ.............................................................................................................  ☐ ਹਾਂ           ☐ ਨਹੀ ਂ   
ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਮਾਲਕ ਹ ੋਜਾਂ ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਰਿਹੰਦ ੇਹ?ੋ...............................................................................................  ☐ ਆਪਣਾ    ☐ ਿਕਰਾਏਦਾਰ                                                                                                             
ਡਾਕ ਪਤਾ     
 
 

ਯੂਿਨਟ ਨੰਬਰ 

ਮੇਿਲੰਗ ਿਸਟੀ ਮੇਿਲੰਗ ਕਾਉਟਂੀ 
 
 

ਮੇਿਲੰਗ ਸਟੇਟ ਮੇਿਲੰਗ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 
(SSN):              ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (             )                                   

ਈਮੇਲ ਪਤਾ:                                                                                                                                                                                              

 

 

 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ  
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।    
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ 6 ਤ� ਵਧੱ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। 
 
 
 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਕੇਵਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ�: 
ਊਰਜਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਗੱਲਾਂ  
CSD 43 (10/2022) A.C.C.  
ਏਜੰਸੀ:                                        ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਦਾਖਲਾ:                    ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ: ਯੋਗਤਾ ਪ�ਮਾਣ ਪਤੱਰ ਦੀ ਿਮਤੀ  

ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਕੱੁਲ ਸੰਿਖਆ  ਦਰਜ  
ਕਰ,ੋ 

 ਆਮਦਨ 
ਆਮਦਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱੁਲ 
ਸੰਿਖਆ ਦਰਜ ਕਰੋ   

                    

 

ਜਨਸੰਿਖਆ: ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦਰਜ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ: ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ ਦਰਜ 
ਕਰੋ: 

ਉਮਰ 0 – 2 ਸਾਲ    TANF / CalWorks $ 

ਉਮਰ 3 – 5 ਸਾਲ  SSI / SSP $ 

ਉਮਰ 6 - 18 ਸਾਲ  SSA / SSDI $ 

ਉਮਰ 19 - 59   ਪੇਚੈਕ $ 

ਉਮਰ 60 ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇ  ਿਵਆਜ $ 

ਅਸਮਰੱਥ  ਪੈਨਸ਼ਨ $ 

ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ  ਹੋਰ $ 

ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਪ�ਵਾਸੀ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ  ਕੁੱਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ $ 
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ਿਬਨੈਕਾਰ (ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 1)  
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
 
 

M.I.  ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
ਸਵ ੈ

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:  ਨਸਲ:  ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ         ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ       
☐ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ                                       
☐ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ                ☐ ਗੋਰਾ 
☐ ਬਹ-ੁਜਾਤੀ                                                     ☐ਹੋਰ    
☐ਅਣਪਛਾਤੇ/ਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੇਨੀ?  
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਮਰਦ   
          ☐ ਹੋਰ   
          ☐ ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤ ੇਗਏ   
ਕੱੁਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ): 
 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ: 

 
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 2  
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
 
 

M.I.  ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
 

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:  ਨਸਲ:  ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ         ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ       
☐ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ                                       
☐ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ                ☐ ਗੋਰਾ 
☐ ਬਹ-ੁਜਾਤੀ                                                     ☐ਹੋਰ    
☐ਅਣਪਛਾਤੇ/ਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੇਨੀ?  
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਮਰਦ   
          ☐ ਹੋਰ   
          ☐ ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤ ੇਗਏ   
ਕੱੁਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ): 
 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ: 

 
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 3 
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
 
 

M.I.  ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
 

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:  ਨਸਲ:  ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ         ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ       
☐ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ                                       
☐ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ                ☐ ਗੋਰਾ 
☐ ਬਹ-ੁਜਾਤੀ                                                     ☐ਹੋਰ    
☐ਅਣਪਛਾਤੇ/ਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੇਨੀ?  
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਮਰਦ   
         ☐ ਹੋਰ   
         ☐ ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤ ੇਗਏ   
ਕੱੁਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ): 
 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ: 

 
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 4  
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
 
 

M.I.  ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
 

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:  ਨਸਲ:  ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ         ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ       
☐ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ                                       
☐ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ                ☐ ਗੋਰਾ 
☐ ਬਹ-ੁਜਾਤੀ                                                     ☐ਹੋਰ    
☐ਅਣਪਛਾਤੇ/ਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੇਨੀ?  
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਮਰਦ   
         ☐ ਹੋਰ   
         ☐ ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤ ੇਗਏ   
ਕੱੁਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ): 
 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ: 
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ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 5  
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
 
 

M.I.  ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
 

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:  ਨਸਲ:  ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ         ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ       
☐ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ                                       
☐ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ                ☐ ਗੋਰਾ 
☐ ਬਹ-ੁਜਾਤੀ                                                     ☐ਹੋਰ    
☐ਅਣਪਛਾਤੇ/ਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੇਨੀ?  
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਮਰਦ   
         ☐ ਹੋਰ   
         ☐ ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤ ੇਗਏ   
ਕੱੁਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ): 
 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ: 

ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 6 
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
 
 

M.I.  ਆਖੀਰਲਾ ਨਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 
 

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:  ਨਸਲ:  ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ         ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ       
☐ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ                                       
☐ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ                ☐ ਗੋਰਾ 
☐ ਬਹ-ੁਜਾਤੀ                                                     ☐ਹੋਰ    
☐ਅਣਪਛਾਤੇ/ਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੇਨੀ?  
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਮਰਦ   
         ☐ ਹੋਰ   
         ☐ ਅਣਪਛਾਤ/ੇਰਾਜ ਤ� ਅਸਵੀਕਾਰ 
ਕੀਤ ੇਗਏ   
ਕੱੁਲ ਮਾਿਸਕ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ): 
 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ: 

 
 

 

ਕੀ ਇਸ ਸਮ� ਤੁਸੀ ਂਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਈੋ ਿਵਅਕਤੀ CalFresh (ਫੂਡ ਸਟ�ਪਸ) ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?                ☐ ਹਾਂ        ☐ ਨਹੀ ਂ        

ਪੇ ਿਬੱਲ  
ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ਊਰਜਾ ਿਬੱਲ (ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਣੋੁ) 'ਤੇ LIHEAP ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?  (ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਿਬਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)     
☐ ਕੁਦਰਤੀ ਗਸੈ  ☐ ਿਬਜਲੀ ☐ ਲੱਕੜ  ☐ ਪ�ੋਪੇਨ ☐ ਿਫਉਲ ਆਇਲ  ☐ ਿਮਟੱੀ ਦਾ ਤਲੇ ☐ ਿਨਰਿਮਤ ਲੌਗ   ☐ ਪਿੇਲਟ☐ ਹੋਰ ਿਫਉਲ     

ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਉਟਂ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ:   
 

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ: ___________________________________________ ਅਕਾਉਟਂ #: _______________________________________ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਸਰਿਵਸ ਬਦੰ ਹ?ੈ     ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ       
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਪਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਹ?ੈ  ☐ ਹਾਂ         ☐ ਨਹੀ ਂ       
 ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਿਟਿਲਟੀਜ਼ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾ ਂਸਬਮੀਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?    ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ       
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਿਟਿਲਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਹਨ?   ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ       
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ?    ☐ ਹਾਂ        ☐ ਨਹੀ ਂ       
ਲੱਕੜ, ਪ�ੋਪੇਨ ਜਾਂ ਿਫਉਲ ਆਇਲ ਸਰਿਵਸ (WPO) 
ਕੀ ਇਸ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਉਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ?   (ਲੱਕੜ, ਪ�ਪੋੇਨ, ਤਲੇ, ਿਮਟੱੀ ਦਾ ਤਲੇ, ਹਰੋ ਿਫਉਲ)     ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ         ☐ N/A 
ਿਜਨ�ੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਫਉਲ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ�ੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ (ਲੱਕੜ, ਪ�ੋਪੇਨ, ਤੇਲ, ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਹੋਰ 
ਿਫਉਲ)  
ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ:  ___________      ☐ N/A     
ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੱੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।   ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।  
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਊਰਜਾ ਿਬਲੱਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
ਨੋਟ:  ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਵੀ ਿਬਜਲੀ ਦ ੇਿਬੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਿਫਉਲ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੀਿਟੰਗ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।      
☐ ਕੁਦਰਤੀ ਗਸੈ  ☐ ਿਬਜਲੀ ☐ ਲੱਕੜ  ☐ ਪ�ੋਪੇਨ ☐ ਿਫਉਲ ਆਇਲ  ☐ ਿਮਟੱੀ ਦਾ ਤਲੇ ☐ ਿਨਰਿਮਤ ਲੌਗ   ☐ ਪਿੇਲਟ☐ ਹੋਰ ਿਫਉਲ   
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਹੀਿਟੰਗ ਸਰੋਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋ (ਤੁਸੀ ਂ
ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ):   
☐ ਕੁਦਰਤੀ ਗਸੈ  ☐ ਿਬਜਲੀ ☐ ਲੱਕੜ  ☐ ਪ�ੋਪੇਨ ☐ ਿਫਉਲ ਆਇਲ  ☐ ਿਮਟੱੀ ਦਾ ਤਲੇ ☐ ਿਨਰਿਮਤ ਲੌਗ   ☐ ਪਿੇਲਟ☐ ਹੋਰ ਿਫਉਲ ☐ N/A       
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ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹੋ:   ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਬੱਲ    ☐ ਹਾਂ              ☐ ਨਹੀ ਂ      ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਿਬੱਲ   ☐ ਹਾਂ                  ☐ ਨਹੀ ਂ       
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗ।ੇ  ਮ� CSD, ਇਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ (CSD ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਅਕਾਉਟਂ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ (ਇਜਾਜ਼ਤ) ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 
ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਿਮਤੀ ਤ� 24 ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਮ� 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ LIHEAP/DOE ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਸਰਿਵਸਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਬੇਵਕਤ ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ 
ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮ� ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਲਖਤੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� 15 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ 
ਮੈਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਿਵਸ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮ� ਟਾਈਟਲ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 100805 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸਸ 
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ� ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ 
ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰ ੇਊਰਜਾ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

 

X 
  

* * *  ਿਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ  * * * ਿਮਤੀ 
   ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ: ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ (CSD)।  ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਯੂਿਨਟ:  ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (HEAP)।  ਅਥਾਰਟੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 

16367.6 (a) CSD ਨੰੂ HEAP ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਜ� ਨਾਿਮਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  ਮੰਤਵ: ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਂਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂLIHEAP ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਿਵਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ: ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: CSD ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਸੰਘੀ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਤ� ਅੰਕੜਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, CSD ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪਹੁੰਚ: CSD 
ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ।  ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। CSD ਨਸਲ, ਧਾਰਿਮਕ ਪੰਥ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਵੰਸ਼, ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਮਾਨਿਸਕ 
ਅਸਮਰਥਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਵਆਹਤੁਾ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਸਰਿਵਸਾਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਬਨੈਕਾਰ:   ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਭਰ।ੋ    ਇਹ ਭਾਗ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਲਈ ਹ।ੈ 
ਿਕਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਤੱੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ      ☐ HEAP    ☐ ਫਾਸਟ ਟ�ੈਕ ☐ HEAP WPO     ☐ ECIP WPO                                                                             
ਅਧਾਰ ਲਾਭ $_______________       ਸਪਲੀਮ�ਟ  $_______________      ਕੁੱਲ ਲਾਭ $_______________         
     

ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਲੱ ਲਾਗਤ $________________________              ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ _________________________ 
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰਿਵਸਾਂ   ☐ ਹਾਂ     ☐ ਨਹੀ ਂ         
ਊਰਜਾ ਸਰਿਵਸਾਂ ਦ ੇਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ:      ☐ ਹਾਂ     ☐ ਨਹੀ ਂ         
WX ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਘਰ:    ☐          ਘਰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਮੌਸਮ ਪ�ਤੀ ਰੋਧਕ ਹ:ੈ    ☐ 
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ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹ ੈਜਾਂ ਿਕਰਾਏ 'ਤ ੇਰਿਹਦੰੇ ਹ?ੋ........................................................................................................... ☐ ਆਪਣਾ     ☐ ਿਕਰਾਏ ਤ ੇ                                                                            

 

 

ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ  
ਘਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।    
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ 7 ਤ� ਵਧੱ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। 
 
ਿਬਨੈਕਾਰ (ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 1)  
ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
 
 

ਐਮ.
ਆਈ
.  

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧ 
ਸਵ ੈ

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:  ਨਸਲ: ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਿਟਵ  ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ            
☐ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ                                          
☐ ਮਲੂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ ☐ ਗੋਰੇ 

         ☐ ਮਲਟੀ-ਨਸਲ  ☐ਹੋਰ  ☐ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੈਿਨਸ਼?   
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਰਾਜ ਲਈ 
ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਪੁਰਸ਼   
            ☐ ਹੋਰ   
            ☐ ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ   
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 2 
ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
 
 

ਐਮ.
ਆਈ
.  

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧ 
 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:  ਨਸਲ: ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਿਟਵ  ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ            
☐ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ                                          
☐ ਮਲੂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ ☐ ਗੋਰੇ 

         ☐ ਮਲਟੀ-ਨਸਲ  ☐ਹੋਰ  ☐ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੈਿਨਸ਼?   
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਰਾਜ ਲਈ 
ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਪੁਰਸ਼   
            ☐ ਹੋਰ   
            ☐ ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ   
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 3 
ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
 
 

ਐਮ.
ਆਈ
.  

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧ 
 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:  ਨਸਲ: ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਿਟਵ  ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ            
☐ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ                                          
☐ ਮਲੂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ ☐ ਗੋਰੇ 

         ☐ ਮਲਟੀ-ਨਸਲ  ☐ਹੋਰ  ☐ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੈਿਨਸ਼?   
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਰਾਜ ਲਈ 
ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਪੁਰਸ਼   
            ☐ ਹੋਰ   
            ☐ ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ   
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 4 
ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
 
 

ਐਮ.
ਆਈ
.  

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧ 
 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:  ਨਸਲ: ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਿਟਵ  ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ            
☐ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ                                          
☐ ਮਲੂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ ☐ ਗੋਰੇ 

         ☐ ਮਲਟੀ-ਨਸਲ  ☐ਹੋਰ  ☐ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੈਿਨਸ਼?   
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਰਾਜ ਲਈ 
ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਪੁਰਸ਼   
            ☐ ਹੋਰ   
            ☐ ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ   
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 5 
ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
 
 

ਐਮ.
ਆਈ
.  

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧ 
 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:  ਨਸਲ: ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਿਟਵ  ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ            
☐ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ                                          
☐ ਮਲੂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ ☐ ਗੋਰੇ 

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੈਿਨਸ਼?   
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਪੁਰਸ਼   

            ☐ ਹੋਰ   

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਲਈ: 
LIHWAP ਇਨਟੇਕ ਐਡ�ਡਮ ਫਾਰਮ    
CSD 43 -A (04/2022) A.C.C.  
ਏਜੰਸੀ:                                        ਇਨਟੇਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ:                    ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਿਮਤੀ: ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਿਮਤੀ  
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            ☐ ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ            ☐ ਮਲਟੀ-ਨਸਲ  ☐ਹੋਰ  ☐ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                            ☐ਰਾਜ ਲਈ 
ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                                                                                 

ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 6 
ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
 
 

ਐਮ.
ਆਈ
.  

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧ 
 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:  ਨਸਲ: ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਿਟਵ  ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ            
☐ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ                                          
☐ ਮਲੂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ ☐ ਗੋਰੇ 

         ☐ ਮਲਟੀ-ਨਸਲ  ☐ਹੋਰ  ☐ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੈਿਨਸ਼?   
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਰਾਜ ਲਈ 
ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਪੁਰਸ਼   
            ☐ ਹੋਰ   
            ☐ ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ   
ਘਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ 6 
ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
 
 

ਐਮ.
ਆਈ
.  

ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧ 
 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:  ਨਸਲ: ☐ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਿਟਵ  ☐ ਏਸ਼ੀਆਈ            
☐ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ                                          
☐ ਮਲੂ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪ ੂਵਾਸੀ ☐ ਗੋਰੇ 

         ☐ ਮਲਟੀ-ਨਸਲ  ☐ਹੋਰ  ☐ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                            

ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ ਲਾਤੀਨੋ/ਸਪੈਿਨਸ਼?   
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ                      
☐ਰਾਜ ਲਈ 
ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ                                                                                                 

ਿਲੰਗ:  ☐ ਇਸਤਰੀ  ☐ ਪੁਰਸ਼   
            ☐ ਹੋਰ   
            ☐ ਰਾਜ ਲਈ ਅਿਗਆਤ/ਅਸਵੀਕਾਰ   

 
 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮ� CalWorks (ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?           ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ    
ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਪਛਲੇ 120 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ LIHEAP ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?           ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ    
 
ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ  
ਿਕਸ ਿਬੱਲ ਿਵੱਚ ਸੰਪੰਤੀ ਕਰ ਿਵਵਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, (ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੁਣੋ) ਕੀ ਤੁਸੀ ਂLIHWAP ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?  (ਸਭ ਤ� ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਿਬੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)     
☐ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬਲੱ     ☐ ਗਦੰ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ     ☐ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਦੰ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਿਬਲੱ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬੱਲ ਿਵਚੱ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ             

ਪਾਣੀ/ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ:   
 

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ: ___________________________________________ ਖਾਤਾ #: _______________________________________ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਬਦੰ ਹ?ੈ                                                                              ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ       
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਨੋਿਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬੱਲ 'ਤ ੇਿਪਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹ?ੈ   ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ       
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਸਬਮੀਟਰਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?     ☐ ਹਾਂ          ☐ ਨਹੀ ਂ       
 

ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਮ� CSD, ਇਸ 
ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ (CSD ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ, ਮੇਰ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਪਯਗੋਤਾ ਖਾਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ (ਅਨੁਮਤੀ) ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮ� 
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ LIHWAP ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ� ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� 15 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਮ� ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂਹਾਂ ਤਾਂ ਮ� ਟਾਈਟਲ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 100805 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮ�, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ, ਸਹੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰ ੇਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।           
 

 

X 
  

* * *  ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ  * * * ਤਾਰੀਖ਼ 
   

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ (CSD)। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਯੂਿਨਟ: ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ (LIHWAP)। ਅਥਾਰਟੀ: 
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 12087.2 (b) CSD ਨੰੂ LIHWAP ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਜ� ਨਾਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼: ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂLIHWAP ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ: ਇਹ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: CSD ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ 
ਦੇ ਰਾਜ ਮੱਧ ਆਮਦਨ, ਫੈਡਰਲ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਤ� ਅੰਕੜਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, CSD ਦੇ 
ਨਾਿਮਤ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ: CSD ਦਾ ਨਾਿਮਤ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਿਰਕਾਰਡਾਂ 
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ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। CSD ਨਸਲ, ਧਾਰਿਮਕ ਪੰਥ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਵੰਸ਼, ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਵਆਹਤੁਾ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗ, 
ਉਮਰ, ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਬਨੈਕਾਰ:   ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨਾ ਭਰ।ੋ    ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਰਤ� ਲਈ ਹ।ੈ 
 
ਕੁੱਲ LIHWAP ਲਾਭ $_______________         
     
ਪਾਣੀ ਜਾ ਂਗਦੰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਲੱ ਲਾਗਤ (ਿਸਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦ ੇਭਾਰ ਲਈ) $____________________              ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ _____________________ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:  ☐ ਹਾਂ  ☐ ਨਹੀ ਂ        ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਂਕੱਟੀ ਗਈ:  ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀ ਂ    
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ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ ਕਡਮਉਡਿਟੀ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ ਐਿਂ ਿੈਿਲੈਪਮੈਂਟ (Department of Community Services and 

Development) 

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤ ੇਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 
ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. (CSD) ਫਾਰਮ 081 (ਸੰਸ਼ਹੋਧਤ 12/17) 

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ(ਦੇ) ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕ ਦਾ ਪਤਾ 
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਾਂ 

  

 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ (ਸਟ੍ਰੀਟ੍) 

 

 

ਯੂਹਨਟ੍ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿੈ) 

(ਸ਼ਹਿਰ) 

 

ਰਾਜ 

 

ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ 

ਕੀ ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦ ੇਡਾਕ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਿੀ ਿ?ੈ ਿਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ 

ਫਾਇਹਦਆਾਂ ਲਈ ਹਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਾਂ (ਫਾਰਮ 43 ਵਾਲਾ) 

ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ (ਸਟ੍ਰੀਟ੍) ਯੂਹਨਟ੍ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ 

ਿੈ) 

(ਸ਼ਹਿਰ) 

 

ਰਾਜ 

CA 

ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ 

ਉਪਯੋਡਿਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਠੇਾਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕਪੰਨੀ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ (ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਬਲ ‘ਤ ੇਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ)।  ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀਆਾਂ 

ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਤੁਿਾਡੀਆਾਂ ਹਬਜਲੀ ਅਤ ੇਿੈਸ ਦੀਆਾਂ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਮੁਿਈੱਆ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਵੋਾਾਂ ਉਪਯੋਹਿਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ।ੋ 

ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਾਂ  

 

 

ਸੇਵਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 

ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਾਂ (ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ ਦਜੂੀ ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਿੈ) 

 

 

ਸੇਵਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਡਿਮਤੀ 

ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀ ਾਂ (ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ) ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੰੂ, ਇਸਦੇ ਠੇਕਦੇਾਰਾਾਂ, ਸਲਾਿਕਾਰਾਾਂ, ਦਜੂੀਆਾਂ ਸੰਘੀ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੇ 

ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ) ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਠੇਕਦੇਾਰਾਾਂ ਨੰੂ, ਤੁਿਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟ੍ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਖਾਤ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੀਟ੍ਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਹਬਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 

ਦਾ ਡੇਟ੍ਾ, ਅਤ ੇਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਜਵੇਂ ਵੀ ਿੇਠਾਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ 24 ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਤਕੱ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਿੋਵਿੇਾ, ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 36 

ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਿੋਏ, ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤ ੇਸਹਿਮਤੀ ਹਦੰਦ ੇਿੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਨੰੂ ਹਜਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੰਦ ੇ

ਿੋ, ਉਿ ਪਰਿੋਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਾਂ ਦੀ ਘਰ ਹਵਚੱ ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਇਿ ਕਰ ਸਕੇ: a) ਇਿ 

ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਿਨਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਹਵਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਮੁਿਈੱਆ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਹਬਲ ਹਕੰਨੇ ਘਟ੍ੇ ਿਨ ਅਤ ੇਸਾਡੀਆਾਂ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹਨਕਾਸੀ (ਿਵਾ ਪਰਦਸ਼ੂਣ) ਹਕੰਨਾ ਘੱਟ੍ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ b) ਸਘੰੀ ਅਤ ੇਰਾਜ ਅਥਾੱਹਰਟ੍ੀਜ ਨੰੂ ਇਿਨਾਾਂ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ੍ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ 

ਹਵੱਚ ਹਬਜਲੀ ਸਬਧੰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਿੋਰਾਮਾਾਂ ਹਵੱਚ ਪਸੈਾ ਲਿਾਉਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਹਨਿਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ., ਇਸਦੇ ਠੇਕਦੇਾਰ, ਸਲਾਿਕਾਰ ਅਤ ੇਦਜੂੀਆਾਂ 

ਸੰਘੀ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਹਧਤ ਪਰਿੋਰਾਮ (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ), ਤੁਿਾਡੀ ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਠੇਕਦੇਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਿ ਰਪੂ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਿ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਿਈੱਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਘੱਟ੍-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਬਨੈਕਾਰ, ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ 

ਘਰ ਦੇ ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਹਬਲਾਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤ ੇਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਵੱਚ ਦਸੱੇ ਿਏ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਉਿਨਾਾਂ ਹਬਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇਿਨ। 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਡਿਮਤੀ ਿ ੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਿਾ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦਦੰੇ ਿ ੋਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤ ੇਤੁਿਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਤੱਕ ਲਾਿੂ ਰਿੇਿੀ, ਜਕੇਰ ਿੇਠਾਾਂ 

ਹਦੱਤ ੇਪਤ ੇ‘ਤੇ ਹਲਖਤੀ ਨੋਹਟ੍ਸ ਨਾਲ ਇਸਨੰੂ ਿੋਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ: CSD Energy & Environmental Services Division, 2389 Gateway 

Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833. ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਰਾਪਤੀ ‘ਤ ੇਲਾਿੂ ਿਵੋੇਿਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਵੈਧ ਿਣੋ ਵੇਲੇ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹਕਸੇ ਵੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਿੀ ਾਂ ਿਵੋੇਿਾ। 

ਲਾਿ  ਪਰੋਿਰਾਮ 

ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਵਲੱੋਂ  ਹਨਿਰਾਨੀ ਜਾਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਹਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

   - ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੰਘੀ ਘੱਟ੍-ਆਮਦਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹਬਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਿੋਰਾਮ (Low-Income Home Energy Assistance Program) (LIHEAP) 

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼   ਸੀ.ਐਸ.ਿੀ. ਠੇਕੇਦਾਰ/ਭਾਈਿਾਲ ਸੂੰਿਠਿ ਦਾ ਿਾਂ 
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   - ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੰਘੀ ਹਬਜਲੀ ਮਸੌਮ ਅਨੁਕੂਲੀਕਰਨ ਹਵਭਾਿ ਦਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰੋਿਰਾਮ (Department of Energy Weatherization Assistance Program) 

(DOE WAP) 

   - ਰਾਜ ਦਾ ਘਟੱ੍-ਆਮਦਨੀ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲੀਕਰਨ ਪਰੋਿਰਾਮ (Low-Income Weatherization Program) (LIWP) 

   - ਹਰਿਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਕਾਸ ਦਾ ਹਵਭਾਿ (Department of Housing and Urban Development) (ਐਚ.ਯੂ.ਡੀ.) ਮੁਖੱ ਖਤਰਾ ਹਨਯੰਤਰਣ ਅਤ ੇ

ਹਸਿਤਮਦੰ ਘਰ ਪਰਿੋਰਾਮ (Lead Hazard Control and Healthy Homes Program)  

- ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕਪੰਨੀ ਦਾ ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਿਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance) (ESA) ਪਰਿੋਰਾਮ  

   - ਉਪਯੋਹਿਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹਬਜਲੀ ਲਈ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਹਵਕਲਹਪਕ ਦਰਾਾਂ (California Alternate Rates for Energy) (CARE) ਪਰੋਿਰਾਮ 
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PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR 
OWN RECORDS—WE DO NOT NEED 

TO COLLECT THIS FROM YOU 
 

 

BUDGET COUNSELING FORM 
Why a budget? 
A budget is a spending plan that makes you aware of where your money is going and what is important to 
you.  This is a one-month budget plan to give you an example of how to spend your money. Please fill out 
the budget information below so you can see for yourself where your money goes. If some of these items 
from the list below do not apply to you, you may put $0 as the amount.  

 

Monthly Income   Monthly Expenses  

Monthly Gross Income: 
(Before taxes) $ 

  Rent/Mortgage  
$ 

 Food (Not bought with Food Stamps): $ 
(minus) Deductions & 

Taxes: $ (--                 )  Electric Utility: $ 
 Gas Utility: $ 

Total Net Income: $  Phone/Internet: $ 
 Water: $ 

   Garbage: $ 
   Insurance (auto, medical, life, etc.): $ 
   Medical (visits, prescriptions, etc.): $ 
   Transportation: $ 
   Entertainment: $ 
   Other: $ 
   TOTAL: $    

 

 

 

INCOME: $ 

EXPENSE: 
 $ 

REMAINING FUNDS: $ 
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Tear out and post on your 
refrigerator or other easy-to-see 

place for quick reference 

ENERGY SAVING TIPS - ENERGY EDUCATION 
Energy Savings 

• Replace your old refrigerator, washer/dryer, and dishwasher with an energy efficient model. Energy Star® 
appliances are recommended. 

• Turn off the lights when you leave a room. 
• Insulate the attic and crawl space (attic insulation and floor insulation). 
• Caulk windows, doors and air leaks on the exterior walls of your home. Do not caulk around water heater 

and furnace flue pipes. 
• Weather-strip around exterior windows and doors. 
• Insulate heating and cooling duct work.   
• Replace fluorescent and incandescent light bulbs with LED bulbs. 
• Turn off electronics and power strips when they are not in use. 
• Dry clothes outside whenever possible. 
• Avoid electricity peak hours from 4 PM – 9 PM.  Delay running dishwashers, washing machines, clothes 

dryers and other major appliances until after 9 PM or before 4 PM to avoid higher rates. 

  Heating 
• Set the furnace thermostat at 68 degrees or lower during the day. 
• Have a professional inspect and tune up your furnace. 
• Clean and replace furnace filter once a month. 
• Wear a sweater or clothing in layers to insulate your body and trap heat. 
• Close your fireplace damper when not in use. 
• Close windows and doors to keep the heat in during winter months. 
• Replace old windows with dual pane windows. 
• Never use the kitchen stove, oven or BBQ to heat your home. 
• When gathered in one room, consider using a space heater and/or ceiling fan to moderate the temperature 

and increase comfort while avoiding the use of central heating and air conditioning. Follow safety guidelines 
with all equipment. 

Cooling 
• Set the thermostat at 78 degrees in the summer or off. 
• Use a fan and natural ventilation first. 
• Wear cooler clothing. 
• Window coverings should be closed during the day in the summer to keep the heat out. 

Water 
• Turn down the water heater thermostat to 120°F. 
• Insulate old storage tank water heaters with a water heater blanket. 
• Install low-flow showerheads and faucet aerators, fix/replace leaky faucets. 
• Take shorter showers. 
• Wash full loads in your dishwasher and use air-dry option on your dishwasher if available. 
• Wash full loads and use cold water when washing clothes. 



Lead-Safe Energy Mold/Moisture Budget Counseling Radon

Date Time Date Time Date Time

Lead-Safe Energy Mold/Moisture Budget Counseling Radon

Date mailed

Self-Certification Option 

If the information was delivered but a signature was not obtainable, you may check the appropriate box below.

I certify that I attempted to deliver the following educational information to the dwelling listed above:

Radon Education - A copy of the pamphlet, A Citizen's Guide to Radon , informing me of the potential 

risk of radon and how to lower the radon level in my dwelling unit. 

State of California

DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT

CSD 321 (Rev. 12/05/11)

CLIENT EDUCATION CONFIRMATION OF RECEIPT

Attempted delivery dates and times

Signature (Agency Representative)

Signature (Agency Representative) Print name

Mailing Option: 

Refusal to Sign — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to the dwelling 

unit listed above at the date and time indicated and that the occupant refused to sign the confirmation of 

receipt. I further certify that I have left a copy of the information at the unit with the occupant.

Unavailable for Signature — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to 

the dwelling unit listed above and that the occupant was unavailable to sign the confirmation of receipt. I 

further certify that I have left a copy of the information at the unit by sliding it under the door.

I certify that I have mailed the following educational information to the dwelling listed above (attach copy of 

Certificate of Mailing for lead-safe education only):

Print name

Energy Education – Information regarding changes I can make in order to reduce the energy consumption 

of my household.

Budget Counseling - Information regarding personal financial management.

I have received the following information:

DateSignature of Recipient

Mold and Moisture Education - A copy of the pamphlet, A Brief Guide to Mold and Moisture In Your 

Home , informing me of how to clean up residential mold problems and how to prevent mold growth.

Confirmation of Receipt

Lead-Safe Education – A copy of the pamphlet, Renovate Right: Important Lead Hazard Information for 

Families, Child Care Providers, and Schools , informing me of the potential risk of the lead hazard 

exposure from weatherization/renovation activity to be performed in my dwelling unit. 

Name of Occupant Age of Dwelling

Address of Dwelling



ਹੇਠ ਾਂ ਨੋਟਰੀ ਸਟੈਪ ਲਗ ਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇ(ਕੇਵਲ DOE) ਜ ਾਂ 

ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਨਨਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵ ਓ 

ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆੱਫ ਕਮਯੂਡਿਟੀ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ ਐਿਂ ਡਿਿੈਲਪਮੇਂਟ (Department of Community Services and Development) 
CSD 43B (ਸੰਸ਼ੋਧਨ 12/2013)  

ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ੇਦ  ਪਰਮ ਣੀਕਰਨ    
 

ਤੁਹ ਨ ੰ  ਇਸ ਫ ਰਮ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਨਕਹ  ਜ  ਨਰਹ  ਹੈ ਨਕਉ ਾਂਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਹ ਇਤ  ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਕ ਤੁਹ ਡ  ਪ ਰ  ਪਨਰਵ ਰ ਆਮਦਨੀ ਦ  ਸਬ ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦ ।  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਰ ਜ ਨਬਨੈਕ ਰ ਨ ੰ  ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ ਰੇ ਸੋਨਮਆਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦ  ਹੈ। ਇਹ ਫ ਰਮ ਇਸ ਗੱਲਹ  ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਸ ਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗ  ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਕਵੇਂ ਪ ਰ  ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ। ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨ ੰ  ਪ ਰ  ਕਰ:ੋ  

 

ਿਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ                                                               

ਨ ਮ:  

ਪਤ :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਭਾਗ 3:  ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿੂੂੰ  ਦੱਸ ੋਡਕ ਤੁਸੀ ਂਡਪਛਲੇ ਮਹੀਡਿਆਂ ਦੌਰਾਿ ਮਹੀਿਾਿਾਰ ਖਰਡਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਡਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਖਰਚ   
ਮਹੀਨ ਵ ਰ 

ਲ ਗਤ  
ਖਰਨਚਆਾਂ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਨਕਸ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਤ ?  ਜ ੇਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹ ਡੇ ਲਈ ਭੁਗਤ ਨ ਕੀਤ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਪ ਰ  ਕਰ:ੋ  

 
ਨਕਰ ਇਆ ਜ ਾਂ 

ਮੌਰਟਗੇਜ  
$ 

 ਨ ਮ: ਫੋਨ: 

ਪਤ : 

 

ਉਪਯੋਨਗਤ  ਨਬਲ  $ 
 ਨ ਮ: ਫੋਨ: 

ਪਤ : 

 

ਭੋਜਨ  $ 
 ਨ ਮ: ਫੋਨ: 

ਪਤ : 

ਭਾਗ 4:  ਜੇ ਉਤੱੇ ਡਦੱਤੀਆਂ 'ਿੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਿੇ ਤ ੇਲਾਗੂ ਿਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਡਦਓ ਡਕ ਤੁਹਾਿੇ ਮਹੀਿੇਿਾਰ ਖਰਡਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਡਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ:  

 

 

 

 

ਦਸਤਖ਼ਤ: 

ਇਸ ਫ ਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਨਕ ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚੇ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹਨ।  ਮੈਂ ਸਰਨਵਸ ਪਰੋਵ ਈਡਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਜ ਜ਼ਤ ਨਦੰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ।   

ਜ ਣ  ਬੁੱਝ ਕੇ ਝ ਠ  ਜ ਾਂ ਨਕਲੀ ਨਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਸੰਘੀ ਜ ਾਂ ਰ ਜ ਦੇ ਕ ਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ੰਮੇਦ ਰ ਠਨਹਰ ਇਆ ਜ  ਸਕਦ  ਹ।ੈ  

 

 ਦਸਤਖ਼ਤ  ਤ ਰੀਖ਼ 

 

ਭਾਗ 1:  ਕੀ ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਦਿ ਦ ੇਅਡਜਹੇ ਸੋਮੇ ਹਿ ਡਜੂੰਿਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾ ਤੁਸੀ ਂਭੱੁਲ੍ ਗਏ ਹੋ? 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਪ ਰਟ ਟ ਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ  

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈ ਰਜ਼ੁਗ ਰ ਕੀਤ  ਹ?ੈ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ ਕੀ ਤੁਹ ਨ ੰ  ਕਦੀ-ਕਦ ਰ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸ ੇਪਰ ਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਯ ਰਡ ਨਵੱਚ ਕੰਮ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ, ਬਲੱਡ ਦ  ਦ ਨ 

ਕਰਨ , ਵਗੈਰ ? 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਨਕਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਰ ਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ?  ਜੇ ਹ ਾਂ, ਤ ਾਂ ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦ  ਨ ਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਲੱਖ ੋਨਜਸ ਨੇ ਤੁਹ ਨ ੰ  

ਇਹ ਤੋਹਫ  ਨਦੱਤ  ਹੈ: 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ ਕੀ ਤੁਹ ਨ ੰ  ਇੰਨ ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰ ਪਤ ਹੋਇਆ ਹ:ੈ (ਲ ਗ  ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਨਕਸੇ 'ਤੇ ਗੋਲ  ਲ ਓ) 

ਵਰਕਰਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼  ਬੇਰਜ਼ੁਗ ਰੀ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਯੋਜਕ ਫ ਇਦ ੇ  ਚ ਈਲਡ ਸਪੋਰਟ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਹ ਨ ੰ  ਇੰਨ ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰ ਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਲ ਗ  ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਨਕਸੇ 'ਤ ੇਗੋਲ  ਲ ਓ) 

 ਐਨ ਅਟੀ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਆਨਦਵ ਸੀ ਕੈਸੀਨੋ ਭੁਗਤ ਨ ਨਕਰ ਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ  ਬੀਮ  ਫ ਇਦ ੇ 

ਭਾਗ 2:  ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਮਹੀਿੇ ਦ ੇਖਰਡਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਤਾਂ ਿੂੂੰ  ਖਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋ

ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ? 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਚਤ ਾਂ ਜ ਾਂ ਘਰ ਦੀ ਇਕਨਵਟੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?  

ਨਕੰਨ ?  ____________________________ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਜ ਇਦ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?  

ਨਕੰਨ ? ____________________________ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸ  ਉਧ ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹ?ੋ  

ਨਕੰਨ ? ____________________________ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੋਮ ੇਤੋਂ ਉਧ ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?  

ਨਕੰਨ ? ____________________________ 



ਹੇਠ ਾਂ ਨੋਟਰੀ ਸਟੈਪ ਲਗ ਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇ(ਕੇਵਲ DOE) ਜ ਾਂ 

ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਨਨਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵ ਓ 

ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆੱਫ ਕਮਯੂਡਿਟੀ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ ਐਿਂ ਡਿਿੈਲਪਮੇਂਟ (Department of Community Services and Development) 
CSD 43B (ਸੰਸ਼ੋਧਨ 12/2013)  

ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ੇਦ  ਪਰਮ ਣੀਕਰਨ    
 

ਤੁਹ ਨ ੰ  ਇਸ ਫ ਰਮ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਨਕਹ  ਜ  ਨਰਹ  ਹੈ ਨਕਉ ਾਂਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਹ ਇਤ  ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਕ ਤੁਹ ਡ  ਪ ਰ  ਪਨਰਵ ਰ ਆਮਦਨੀ ਦ  ਸਬ ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦ ।  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਰ ਜ ਨਬਨੈਕ ਰ ਨ ੰ  ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ ਰੇ ਸੋਨਮਆਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦ  ਹੈ। ਇਹ ਫ ਰਮ ਇਸ ਗੱਲਹ  ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਸ ਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗ  ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਨਕਵੇਂ ਪ ਰ  ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ। ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨ ੰ  ਪ ਰ  ਕਰ:ੋ  

 

ਿਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ                                                               

ਨ ਮ:  

ਪਤ :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਭਾਗ 3:  ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿੂੂੰ  ਦੱਸ ੋਡਕ ਤੁਸੀ ਂਡਪਛਲੇ ਮਹੀਡਿਆਂ ਦੌਰਾਿ ਮਹੀਿਾਿਾਰ ਖਰਡਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਡਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਖਰਚ   
ਮਹੀਨ ਵ ਰ 

ਲ ਗਤ  
ਖਰਨਚਆਾਂ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਨਕਸ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਤ ?  ਜ ੇਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹ ਡੇ ਲਈ ਭੁਗਤ ਨ ਕੀਤ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਪ ਰ  ਕਰ:ੋ  

 
ਨਕਰ ਇਆ ਜ ਾਂ 

ਮੌਰਟਗੇਜ  
$ 

 ਨ ਮ: ਫੋਨ: 

ਪਤ : 

 

ਉਪਯੋਨਗਤ  ਨਬਲ  $ 
 ਨ ਮ: ਫੋਨ: 

ਪਤ : 

 

ਭੋਜਨ  $ 
 ਨ ਮ: ਫੋਨ: 

ਪਤ : 

ਭਾਗ 4:  ਜੇ ਉਤੱੇ ਡਦੱਤੀਆਂ 'ਿੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਿੇ ਤ ੇਲਾਗੂ ਿਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਡਦਓ ਡਕ ਤੁਹਾਿੇ ਮਹੀਿੇਿਾਰ ਖਰਡਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਡਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ:  

 

 

 

 

ਦਸਤਖ਼ਤ: 

ਇਸ ਫ ਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ ਨਕ ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚੇ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹਨ।  ਮੈਂ ਸਰਨਵਸ ਪਰੋਵ ਈਡਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਜ ਜ਼ਤ ਨਦੰਦ /ਦੀ ਹ ਾਂ।   

ਜ ਣ  ਬੁੱਝ ਕੇ ਝ ਠ  ਜ ਾਂ ਨਕਲੀ ਨਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨ ੰ  ਸੰਘੀ ਜ ਾਂ ਰ ਜ ਦੇ ਕ ਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ੰਮੇਦ ਰ ਠਨਹਰ ਇਆ ਜ  ਸਕਦ  ਹ।ੈ  

 

 ਦਸਤਖ਼ਤ  ਤ ਰੀਖ਼ 

 

ਭਾਗ 1:  ਕੀ ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਦਿ ਦ ੇਅਡਜਹੇ ਸੋਮੇ ਹਿ ਡਜੂੰਿਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾ ਤੁਸੀ ਂਭੱੁਲ੍ ਗਏ ਹੋ? 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਪ ਰਟ ਟ ਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ  

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈ ਰਜ਼ੁਗ ਰ ਕੀਤ  ਹ?ੈ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ ਕੀ ਤੁਹ ਨ ੰ  ਕਦੀ-ਕਦ ਰ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸ ੇਪਰ ਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਯ ਰਡ ਨਵੱਚ ਕੰਮ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ, ਬਲੱਡ ਦ  ਦ ਨ 

ਕਰਨ , ਵਗੈਰ ? 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਨਕਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਰ ਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ?  ਜੇ ਹ ਾਂ, ਤ ਾਂ ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦ  ਨ ਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਲੱਖ ੋਨਜਸ ਨੇ ਤੁਹ ਨ ੰ  

ਇਹ ਤੋਹਫ  ਨਦੱਤ  ਹੈ: 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਨਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਨ ਕੀ ਤੁਹ ਨ ੰ  ਇੰਨ ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰ ਪਤ ਹੋਇਆ ਹ:ੈ (ਲ ਗ  ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਨਕਸੇ 'ਤੇ ਗੋਲ  ਲ ਓ) 

ਵਰਕਰਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼  ਬੇਰਜ਼ੁਗ ਰੀ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰ ਯੋਜਕ ਫ ਇਦ ੇ  ਚ ਈਲਡ ਸਪੋਰਟ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਹ ਨ ੰ  ਇੰਨ ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰ ਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਲ ਗ  ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਨਕਸੇ 'ਤ ੇਗੋਲ  ਲ ਓ) 

 ਐਨ ਅਟੀ ਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਆਨਦਵ ਸੀ ਕੈਸੀਨੋ ਭੁਗਤ ਨ ਨਕਰ ਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ  ਬੀਮ  ਫ ਇਦ ੇ 

ਭਾਗ 2:  ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਮਹੀਿੇ ਦ ੇਖਰਡਿਆਂ ਿੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਤਾਂ ਿੂੂੰ  ਖਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋ

ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ? 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਚਤ ਾਂ ਜ ਾਂ ਘਰ ਦੀ ਇਕਨਵਟੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?  

ਨਕੰਨ ?  ____________________________ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਜ ਇਦ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?  

ਨਕੰਨ ? ____________________________ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸ  ਉਧ ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹ?ੋ  

ਨਕੰਨ ? ____________________________ 

ਹ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੋਮ ੇਤੋਂ ਉਧ ਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?  

ਨਕੰਨ ? ____________________________ 
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Keep this page handy 
for quick reference 

ADDITIONAL RESOURCES 
LIHWAP PARTICIPATING WATER SYSTEMS IN ALAMEDA COUNTY 

 Alameda County Water District (ACWD) – website: ACWD.org • 510-668-4200 
 California Water Service, Livermore District -- website: Calwater.com • 925-447-4900  
 Castro Valley Sanitary District – website: CVSan.org • 510-537-0757 
 City of Pleasanton – website: CityOfPleasantonCA.gov • 925-931-5500 
 Dublin San Ramon Services District – website: DSRSD.com • 925-828-01515 
 East Bay Municipal Utility District (EBMUD) – website: EBMUD.com • 866-403-2683 
 Hayward Water System -- website: Hayward-CA.gov • 510-583-4600 
 Livermore Municipal Water, California -- website: LivermoreCA.gov • 925-960-4320 

 

ENERGY COMPANIES IN ALAMEDA COUNTY 

 Pacific Gas & Electric Company (PG&E) – website: PGE.com • 800-743-5000 
 Alameda Municipal Power (AMP) – website: AlamedaMP.com • 510-748-3900 
 East Bay Community Energy (EBCE) – website: EBCE.org • 833-699-3223 

 

SPECTRUM COMMUNITY SERVICES– SpectrumCS.org • 510-881-0300 

Utilities Assistance Programs 

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) – Helping low-income families in Alameda 
County pay their PG&E or Alameda Municipal Power bills.  

Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) – Helping low-income families in 
Alameda County pay their water bills. 

Weatherization Program (WX) – Helping low-income families in Alameda County weatherize their 
homes with energy-saving measures and appliances. 

Seniors Programs (for all Alameda County residents who are 60 years old or older) 

Senior Meals – Congregate meals for active seniors at a dozen locations throughout northern, 
central and southern Alameda County. 

Meals on Wheels – Home-delivered meals in the Tri-Valley cities of Dublin, Pleasanton, Sunol, and 
Livermore. 

Fall Prevention – Classes virtually and in-person throughout northern and central Alameda County 
for at-risk, low-income seniors to reduce and prevent falls that can lead to devastating health 
complications. 

Connect – Wellness check-ins, reassurance calls and friendly visits to seniors in Alameda County to 
combat social isolation. 

http://www.calwater.com/
https://www.cityofpleasantonca.gov/gov/depts/os/service/pleasanton_water.asp
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Please review this list carefully. Any 
missing documents will cause a delay 
in processing your application 

 
 

APPLICATION CHECKLIST 
Low Income Home Energy & Home Water Assistance Programs 
 
Please REMEMBER to submit: 

� YOUR APPLICATION 

� COPY OF ALL PAGES OF PG&E or ALAMEDA MUNCIPAL POWER BILL, which must be within 30 days. 
Include your 15-day, 48-hour, or Shut-off notice if you have one. 

� COPY OF ALL PAGES OF CURRENT WATER or WASTEWATER BILL—If applying for both water and sewage 
bill assistance, both services must appear on the same bill, otherwise you must choose to apply to only 
one. Include any shut-off notices. (Bills from Castro Valley Sanitary District and Dublin San Ramon 
Services District must be past due.) 

� PROOF OF INCOME: All adults 18 or older in the household must provide copies of current income 
documents. See common examples below:  

a) PROOF OF EMPLOYMENT INCOME – Copy of consecutive pay statements or pay stubs within the 
last 30 days. If paid weekly, provide 4 consecutive stubs; if bi-weekly, provide 2. 

b) SSI/SSA - 2023 award letters, most recent bank statements if received as direct deposit. 
c) EDD - Last 4 weeks of pay stubs or payment history. 
d) GA (Government Assistance) –CalWORKs, CalFresh, food stamp notice of action letter or benefit, 

or verification letter within the last 30 days. 
e) Loans - If you are receiving monthly help from friends and relatives, provide a signed letter from 

the Lender with the specific amount, dates and their telephone numbers. 
f) Self-Employed – Signed and dated copy of your 2022 Federal Income Tax forms 1040 Schedule 

1 and Schedule C. (The 2021 version of these tax forms may be submitted only until, but not 
after, April 18, 2023.) If not available, a hand- or type-written copy of your ledger/journal within 
the last 30 days. 

g) Pensions, Annuities and IRAs – We will need the Award Letter for the last 30 days or Lifetime 
Award Letter. Bank statements cannot be accepted. 

h) Child Support – We will need a recent copy of the child support notice from the court within the 
last 30 days or a signed and dated letter from the parent stating the monthly amount.  

NO INCOME? Any adults in your household 18 years of age or older who do not or cannot provide proof 
of income must complete a Certification of Income and Expense Form.  If you have proof of your 
income, you do not need to complete the Certification of Income and Expense Form. 

 
� COPY OF VALID GOVERNMENT-ISSUED IDENTIFICATION (ID) -- Please submit one of the following:  State 

identification card, driver license, U.S. passport or passport card, U.S. military card (front & back), 
military dependent’s ID card (front & back), Permanent Resident Card, Certificate of Citizenship, 
Certificate of Naturalization, Employment Authorization Document. Expired government-issued ID is 
acceptable for a period of one year from expiration date. For seniors 60 and over, an expired 
government issued ID is acceptable regardless of expiration date. 
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