Các giấy tờ chứng minh cần phải có để nộp
đơn xin giảm hóa đơn tiện ích
Để hoàn tất đơn xin Utility Discount Program
(Chương Trình Giảm Hóa Đơn Tiện Ích), xin nộp
các giấy tờ sau đây:

Hóa đơn tiền điện của Seattle City Light (Sở Điện
Lực Thành Phố Seattle) và hóa đơn tiền nước, rác,
ống cống của Seattle Public Utilities (Sở Tiện Ích Công
Cộng Seattle)
q dưới tên của quý vị

Giấy Tờ Tùy Thân
q Đối với tất cả những người từ 18 tuổi trở lên, cần
một bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp,
chẳng hạn như bằng lái xe của tiểu bang, thẻ căn
cước của tiểu bang, thẻ an sinh xã hội hoặc thẻ
thông hành.    

Tình Trạng Gia Cư (Những gia đình được trợ cấp
nhà ở không hội đủ điều kiện)
q Đối với những người thuê nhà, cần một bản sao
hợp đồng thuê nhà hoặc giấy thỏa thuận thuê nhà
hiện tại và biên lai thanh toán tiền thuê nhà hiện tại.  
q Đối với những người sở hữu nhà, cần một bản sao
giấy tường trình trả tiền nợ nhà hoặc thuế đất.

Giấy Tờ Chứng
Minh Lợi Tức

q  Cần đầy đủ giấy tờ chứng minh lợi
tức tổng cộng từ TẤT CẢ các nguồn của
TẤT CẢ những người sống trong gia đình,
đã nhận được trong 3 tháng vừa qua:
•  Ví dụ về giấy tờ chứng minh lợi tức: cuống
tiền lương, thông báo của DSHS, thư trợ cấp
An Sinh Xã Hội hiện tại, tường trình của Labor
and Industry (L&I – Sở Lao Động và Công
Nghệ), và bản tường trình trợ cấp tài chính
cho sinh viên.

Đối Với Sinh Viên
q  Thư trợ cấp tài chính, tiền trợ cấp, tiền
vay, tiền vừa học vừa làm, lịch trình học chính
thức.
Có thắc mắc: Xin gọi văn phòng Utility Discount Program: 206-684-0268

