DTE কর োনো ভোই োস জনস্বোস্থ্য জরু ী সময় সহোয়তো নীতত এবং প্রোগ্রোমসমূহ
DTE Energy' রথম অগ্রোতিকো হরে কমচো
ম ী এবং প্েতো স্বোস্থ্য ও তন োপত্তো। আম ো আমোরে ততন
তমতিয়রন ও প্বতি গ্রোহকরে কোরে তনভম র োগ্য িক্তি স ব োহ ক ো িরযয রতততেন প্চষ্টো কত । এবং
গ্রোহকরে
খন সোহোর য ররয়োজন হয়, আম ো প্বি ভোি রততষ্ঠিত রক্তেয়ো দ্বো ো করয়ক হোজো
গ্রোহকরে তন বক্তেন্ন তবেযযত স ব োহ তনক্তিত ক রত সহোয়তো রেোন কত ।
তবশ্ববযোপী কর োনোভোই োস মহোমো ী মযরখ আমোরে গ্রোহকরে জীবন তবতিত হরে। আম ো তোরে
সহোয়তো ক ো জনয উচ্চ সতকমতোয় রয়তে। ফিস্বরূপ, আম ো আমোরে গ্রোহকরে এই কষ্ঠিন সমরয়
তবেযযত স ব োহ তনক্তিত ক ো জনয তনম্নতিতখত পেরযপগুতি তনক্তে:

স্বল্প আয় এবং প্রবীণ কর্সূম চি রসো ণ
আর্রা আর্াদের তবেযযত স ব োহ তবক্তেন্নক ণ সুরক্ষা কর্সূম চিদে স্বল্প আদয়র গ্রাহকদের (200% বা
ফেডাদরল োচরদ্র্য স্তদরর কর্) এবং প্রবীণ নাগচরকদের (৬২ বো তো প্বতি বয়সী) জনয কভাদরজ
প্রসাচরে কদরচি. দ্রষ্টবয, সব তসতনয় িীতকোিীন সয যো প্রোগ্রোরম অন্তভভি
ম
রয়রেন, তে নো তো ো অনয
অথ রেোরন
ম
তবকল্পষ্ঠি প্বরে প্নন। অচেচরক্ত েথ্য এখাদন http://dteenergy.com/covid19

কর োনো ভোই োস বযক্তিগ্ত তবেযযত স ব োহ / শক্তক্ত সুরক্ষা পত কল্পনো
কর োনোভোই োস মহোমো ী ফরি আতথক
ম সমসযোয় বো তচতকৎসো পত তস্থ্তত মযরখোমযতখ গ্রোহকরে তিষ্ঠিই
সহোয়তো জনয রস্তূ ত। ক্ষচেগ্রস্থ গ্রাহকদের সাদথ্ সাদথ্ আর্াদের কাদি ফ ৌঁিাদনা উচিে এই নম্ব এ
800.477.4747 এবং আর্রা োদের শক্তক্ত / তবেযযত স ব োহ বজায় রাখদে সহায়ো করার জনয একটি
অথ্ প্রোদনর
ম
চরকল্পনা করদে াচর ।

অততত ি তনম্ন আরয় সহোয়তো - তনম্ন আরয় স্বতনভম তো পত কল্পনো (এিএসতপ):
স্বল্প আদয়র গ্রাহকরা োদের চবেুযৎ চবদলর ফকানও অংশ চরদশাধ করদে বা শক্তক্ত / তবেযযত স ব োহ
ুনরুদ্ধার করদে সহায়ো করার জনয রাজয জরুরী ত্রাণ (এসইআর State Emergency Relief(SER) )
এর জনয ফ াগয চকনা ো ফেখদে পোর ন । স্থানীয় স্বাস্থয ও র্ানব ফসবাোন চবভাদগর অচেদস ফ াগাদ াগ
কদর বা চরেশনম কদর আদবেন প্রক্তিয়া শুরু করুন http://www.michigan.gov/mibridges.
গ্রাহকদের চে SER আদবেন ূরণ করদে সর্সযা হয় েদব এই প্রক্তিয়াটিদে সহায়ো করদে াদর
ফসইসাদথ্ খােয, চশশু ত্ন এবং অনযানয প্রদয়াজদন সহায়ো করদে াদর এর্ন ফকানও সংস্থার সাদথ্
ফ াগাদ াদগর জনয 211 কল করুন বা http://www.211.org ফেখুন।

