COVID-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੌਰਾਨ DTE ਐਨਰਜੀ ਿਹਾਇਤਾ ਪਾਸਿਿੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ
DTE ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਅਸੀ ਂ 3 ਿੀਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਭਰੋਸੇਿੰਦ ਊਰਜਾ ਦੇਈਏ।
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਮਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਮਜਸ ਸਿੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਬਨਾਂ ਮਵਘਣ
ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਵਸ਼ਵ ਪ੍ੱਧਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਮਵੱਚ, ਅਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ
ਹਾਂ ਮਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਮਵੱਚ ਮਵਘਣ ਮਪ੍ਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦਦ ਵਾਸਤੇ
ਉਪ੍ਾਆਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪ੍ਰਨ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇ।

ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਿੀਨੀਅਰ ਪਾਸਿਿੀਆਂ ਸਿਿਤਸਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
• ਅਸੀ ਂ ਘੱਟ ਆਿਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ (200% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ੋਵਰਟੀ ਲੈ ਵਲ) ਅਤੇ ਸੀਨਅਰ ਮਸਟੀਜਨ
(62 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਟਆੱ ਫ਼ ਸੁਰੱਮਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਮਵੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਮਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਮਕ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ (62 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਮਵੰਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਵਕਲਪ੍ ਨੰ ਨਹੀ ਂ ਚੁਣਦੇ। ਮਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਓ
http://dteenergy.com/covid19 ‘ਤੇ।
COVID-19 ਪਰਿਨਿਾਇਜ਼ਡ ਿਰਸਿਿ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ
•

DTE ਇੱਥੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਆਿਦਨ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਿੈਡੀਕਲ ਸਮਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਦੀ
ਿਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ 800.477.4747 ‘ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੇਵਾ ਕਾਇਿ ਰੱਿਣ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰ ਮਨੱ ਜੀਮਕਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਐਡੀਸ਼ਨਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ- ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਆਤਮਸਨਰਭਰਤਾ ਪਿਾਨ (LSP)
•

ਘੱਟ ਆਿਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਊਰਜਾ ਮਬੱਲ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ
ਨੰ ਿੁਿ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਮਰਲੀਫ਼ (SER) ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ । ਸਥਾਨਕ

ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਨੁੱ ਿੀ ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ

http://www.michigan.gov/mibridges ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ।
•

ਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ SER ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਮਵੱਚ ਿੁਸ਼ਮਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ! ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ
ਕਰਨ ਲਈ 211 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ http://www.211.org ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜੋ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਮਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਿਾਂ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

