
ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ 
ਵਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ
ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਪਾਵਰ ਕੱਟ?

105 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ



ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ 
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ

ਅਸਂ ਉਹਨਾਂਾ ਂਤਾਰਾ ਂਅਤੇ ਕੇਬਲਾ ਂਦਾਾ ਜ�ਆਨਾਂ ਰੱਖਦਾੇ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਕਾਟਲਂਡ ਦਾੇ 
ਉੱਤਰ ਜਵੱਚ ਮੌੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮੌੱ� ਦਾੱਖਣੀੀ ਇਗੰਲਂਡ ਦਾੇ ਭਾਾਈਚਾਜਰਆ ਂ
ਨੰੂਾਂ ਜਬਜਲੀ ਪਹੰੰਚਾਉਂਦਾੀਆ ਂਹਨਾਂ। ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵ�ਜਲੀ ਦੇ ਵ�ੱਲ ਭੇਜਣ 
ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹਂ ਹਾ ਂ- ਸਾਡਾ ਕੰਮੌ ਜਬਜਲੀ ਨੱੱਾਂਟਵਰਕਾ ਂਦਾੀ ਸਾਭਂਾ-
ਸੰਭਾਾਲ ਅਤੇ ਮੌੰਰੰਮੌਤ ਕਰਨਾਂਾ ਹੱ। ਪਾਵਰ ਕੱਟਾ ਂਨੰੂਾਂ ਜਜੰਨਾਂੀ ਜਲਦਾੀ ਹੋ ਸਕੇ 
ਸੰਰੱਜਖਅਤ ਢੰੰਗ ਨਾਂਾਲ ਠੀੀਕ ਕਰਨਾਂਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮੌ ਹੱ।

ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਿੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਂਮੁਸ਼ਿਲ ਭਰੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵੱਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ 
ਪਕਹਲਾ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵ ੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਸਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਸਾਨੰੂ 0800 294 3259 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾ ਂਨੱਥੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰੋ।



ਤੁਸੀੀਂ ਸੀਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸੀਕਦ ੇਹੋ ਿੇ:

• ਤੁਸੀਂ ਿੋਲਣ ਜਾ ਂਸੁਣਨ ਕਵੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪੀੜਤ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਕਚਆ ਂਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਮਾਰੀ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਕਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਿਲ ਉਪਿਰਣਾ/ਂ ਸਹਾਇਿ 
ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ

• ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬੇਸ਼਼ੱਕ, ਹਰ ਜਕਸੀ ੇਦੀਆ ਂਵ਼ੱਖੋ-ਵ਼ੱਖਰੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, 
ਇਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਾਡੇ 
ਨਾਲ ਬੇਜਿਿਕ ਸੀੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਯੋਿਨਾਬ਼ੱਧ ਿਾ ਂਗੈਰ-ਯੋਿਨਾਬ਼ੱਧ ਪਾਵਰ ਕ਼ੱਟਾ ਂਦੌਰਾਨ ਤਰਿੀਹੀ ਵਤੀਰਾ
ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਕਦਨ ਕਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 
ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨੰੂ ਿੰਦ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਾਗਂੇ।

ਸੀਥਾਨਕ ਐਮਰਿੈਂਸੀੀ ਸੀੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਸਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰਕਜਸਟਰ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਿਾ ਂਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਿਧ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ, 
ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਰਟੀਆ,ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਅਕਜਹੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ 
ਹਾ,ਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਿਕਟਸ਼ ਰੈੱਡ ਿਰਾਸ। 

ਐਮਰਿੈਂਸੀੀ ਜਬਿਲੀ ਸੀਪਲਾਈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਿਲ ਉਪਿਰਣਾ/ਂਸਹਾਇਿ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਿਣੀਆ ਂਰਕਹੰਦੀਆ ਂਸਪਲਾਈ ਰੁਿਾਵਟਾ ਂਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ 
ਿਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਸੀੁਰ਼ੱਜਖਆ ਸੀਲਾਹ
ਿੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਵਰ ਿੱਟ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਉਸ 
ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਦੇਵਾਗਂੇ (ਕਜਵੇਂ ਿਰਿੇਲ, ਟੈਿਸਟਫੋਨ, ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ, ਆਡੀਓ CD ਜਾ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਿੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁੱਿਵਾ ਂਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਖਰਾਿ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਕਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਿੋਲ 
ਉਪਲਿਧ ਸਥਾਨਿ ਿਕਲਆਣ ਵਾਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਿਾ ਂਿੋਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ 
ਕਨੱਘ ਅਤੇ ਚਾਰਕਜੰਗ ਪੁਆਇਟੰ ਉਪਲਿਧ ਿਰਾ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਅਸੀਂ ਅਕਜਹੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਿਧ ਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਪਾਸਵਰਡ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਾਕਟਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲੈਿਟ੍ਰੀਕਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਿਸ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੱਜੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਮੁਫ਼ਤ ਹਨ

ਅਸਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ



ਮੁਫ਼ਤ ਊਰਜਾ ਕਾਰਗਰਤਾ ਮਦਦ

ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਜਵਜਸ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸੀਲਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹਾ:ਂ
•  ਊਰਜਾ ਿੱਚਤ ਅਤੇ ਕਿੱਲ ਘੱਟ ਿਰਨਾ
•  ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਿਦਲਣਾ
•  ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾ ਂਊਰਜਾ ਿੱਚਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਫੰਕਡੰਗ ਜਾ ਂਅਨੁਦਾਨ
•  ਲਾਭ ਹੱਿਦਾਰੀ ਦੀਆ ਂਮੁਫ਼ਤ ਜਾਚਂਾ ਂਸਮੇਤ ਉਪਲਿਧ ਕਵੱਤੀ ਮਦਦ
•  ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹੀਕਟੰਗ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਉਪਿਰਨਾ,ਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ

ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ:

ਸਾਨੰੂ 0800 294 3259 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵੱਚ ਿਾਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਹੋਮ ਐਨਰਜੀ ਸਿਾਟਲੈਂਡ (HES) ਜਾ ਂਯੈੈੱਸ ਐਨਰਜੀ ਸੌਕਲਊਸ਼ਨਜ਼ (YES) ਤੋਂ 
ਢੁੱਿਵੀਂ ਮਦਦ ਦਾ ਕਿਲਿੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਿਿੰਧ ਿਰਾਗਂੇ।

ਜਾ,ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯੈੈੱਸ ਐਨਰਜੀ ਸੌਕਲਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੰੂ 
ਕਸੱਧੇ 03301 359 110 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ (ਿਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਸਥਾਨਿ ਦਰ ਮੁਤਾਿਿ ਹੋਵਗੇਾ)

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ssen.co.uk/energyadvice ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ  
ਔਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਕਪੱਛੇੇ ਕਦੱਤੇ ਿਾਿਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੇਵ ੇ
HES ਜਾ ਂYES ਨੰੂ ਭੇਜ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਣ
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4



ਅੱਜ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਸਿਾਕਟਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲੈਿਟ੍ਰੀਕਸਟੀ ਨੈਟਵਰਿਸ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਵਪਾਰਿ ਨਾਮ ਹੈ: Scottish and Southern Energy Power Distribution Limited ਜੋ SC213459 ਨੰਿਰ ਨਾਲ 
ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ; Scottish Hydro Electric Transmission plc ਜੋ SC213461 ਨੰਿਰ ਨਾਲ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ; Scottish Hydro Electric 
Power Distribution plc ਜੋ SC213460 ਨੰਿਰ ਨਾਲ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ; (ਸਾਕਰਆ ਂਦੇ ਰਕਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ Inveralmond House 200 Dunkeld Road Perth 
PH1 3AQ ਕਵਖੇ ਹਨ); ਅਤੇ Southern Electric Power Distribution plc ਜੋ ਨੰਿਰ 04094290 ਨਾਲ ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਲੇਜ਼ ਕਵੱਚ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਰਕਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ No. 
1 Forbury Place 43 Forbury Road Reading RG1 3JH ਕਵਖੇ ਹੈ ਜੋ SSE ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਹਨ www.ssen.co.uk।

ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਿਾ ਂਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਿਰੋ

0800 294 3259

0800 316 5457 ਟੈਿਸਟਫੋਨ

ssen.co.uk/psr

ਪਾਵਰ ਿੱਟ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਹੋ

ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਿੁਝ ਗਰਮ ਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਵੱਚ ਿੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 
ਟਾਰਚ ਰੱਖੋ। 

ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਿਲ ਉਪਿਰਣ ਲਈ ਿੈਿ-ਅੱਪ 
ਪਾਵਰ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌੜੀ-ਕਲਫ਼ਟ ਨੰੂ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ 
ਦੇ ਲਈ ਿੈਟਰੀ ਿੈਿ-ਅੱਪ ਹੈ।

ਇਹ ਯੈਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋ਼ਨ ਚਾਰਜ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ 
ਤਾ ਂਜੋ ਪਾਵਰ ਿੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 105 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿੋ।

/ssencommunity @ssencommunity

ਪਾਵਰ ਕੱਟ?

105 ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ



ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰਜਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਫਾਰਮੌ
ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਕਜਸ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਿੱਟ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਮੌੇਰਾ ਨਾਂਾਮੌਜ਼ਦਾ ਸੰਪਰਕ (ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) 
ਕੋਈ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾ ਂਦੋਸੀਤ ਜਿਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀੰਪਰਕ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਇਿੱਤਰ ਿਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਸਟੋਰ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪਰਿੋਸੈਸ ਿਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ  
ssen.co.uk/PrivacyNotice/ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨੱਜਤਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇਖੋ (ਿਾਗਜ਼ੀ ਿਾਪੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾਨੰੂ 0800 294 3259 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾ ਂਸਾਨੰੂ 0800 316 5457 ‘ਤੇ 
ਟੈਿਸਟਫੋਨ ਿਰੋ ਜਾ ਂNetworks.Priority.Services@sse.com’ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਕਜਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂੇ।

ਜਸੀਰਲੇਖ ਪਜਹਲਾ ਨਾਂ

ਉਪਨਾਮ

ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ

ਟੈਕਸੀਟਫੋਨ

ਸੀੰਬੰਧ

ਜਸਰਲੇਖ ਪਜਹਲਾ ਨਾਂਾਂ

ਉਪਨਾਂਾਮੌ

ਪਤਾ

ਪੋਸਟਕੋਡ

ਘਰ ਦਾਾ ਫੋ਼ਨਾਂ ਨੰਾਂਬਰ

ਮੌੋਬਾਇਲ ਫੋ਼ਨਾਂ

ਟੱਕਸਟਫੋਨਾਂ

ਘਰ ਜਵਖੇ ਮੌੰਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੰਰੱਜਖਆ  
(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅੱਖਰ) 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਿ 
ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੀਏ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਕਲਖੋ:



ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਾਜੋ:
Priority Services, Scottish and Southern Electricity Networks, FREEPOST, RTGH-TXXT-ZAEG, 
Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth, PH1 3AQ

ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰਜਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਫਾਰਮੌ

ਇਸ ਫਾਰਮੌ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾਂ ਦਾਾ ਕੀ ਮੌਤਲਬ ਹੱ
ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੰੂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਤੀਜੀ ਕਧਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੇਵ ੇਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰਿਦਾਨ ਿਰ ਸਿੀਏ; ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਿਰਿਕਟਸ਼ ਰੈੱਡ ਿਰਾਸ, ਸਥਾਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀ ਜਾ ਂਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਪਰਿ ਉਪਲਿਧ ਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰਿਦਾਨ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਪਰਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ 
ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਿਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਿਰਾਗਂੇ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੇਕਵਆ ਂਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟਰਾਸਂਪੋਰਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਨ ਕਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੰਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਝਂ ੇਕਰਨਾਂਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਿ ਵਰੇਕਵਆ ਂਨੰੂ ਕਸਰਫ਼ ਹੋਮ ਐਨਰਜੀ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਜਾ ਂਯੈੈੱਸ ਐਨਰਜੀ ਸਕਲਊਸ਼ਨਜ਼ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗੰਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ) ਨੰੂ 
ਭੇਜਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਿੱਚਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ 
ਦੇ ਸਿਣ। 

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ, ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਅਕਧਿਾਰ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਅਕਧਿਾਰ ਦੀ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਵੀ ਕਦਓ।

ਮੌਂ ਆਪਣੀੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਝਂ ੇਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਜਹਮੌਤ ਹਾਂ

ਮੌਂ ਹੋਮੌ ਐਨਾਂਰਜੀ ਸਕਾਟਲਂਡ (ਸਕਾਟਲਂਡ ਲਈ) ਜਾ ਂਯੈੈੱਸ ਐਨਾਂਰਜੀ ਸੌਜਲਊਸ਼ਨਾਂਜ਼ (ਇਗੰਲਂਡ ਲਈ) ਨਾਂਾਲ ਵੇਰੇਵੇ ਸਾਝਂ ੇਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਜਹਮੌਤ 
ਹਾਂ

ਜਮੌਤੀ ਹਸਤਾਖਰ

ਜਬਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਵਾਲੇ ਮੌੱਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣੀ/ਸਹਾਇਕ 
ਸਾ�ਨਾਂ)

ਉਪਿਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨਾਂ ਦਾੇ ਕਾਰਨਾਂ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਾਿਸਾ ਂ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪੁਰਾਣੀ ਜਬਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘ਼ੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਮਰ 60 ਸੀਾਲ ਤੋਂ ਵ਼ੱਧ ਹੈ

ਬੋਲਣ ਜਵ਼ੱਚ ਸੀਮ਼ੱਜਸੀਆ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਜਵਕਾਸੀ ਸੀੰਬੰਧੀ ਕੋਈ 
ਸੀਮ਼ੱਜਸੀਆ ਹੈ ਜਡਮੈਂਸ਼ੀਆ /ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਜਦਮਾਗੀ ਜਸੀਹਤ ਸੀੁਣਨ ਜਵ਼ੱਚ ਅਸੀਮ਼ੱਰਥ (inc), 
ਬੋਲੇ ਹੋ ਹ਼ੱਥ ਦੀ ਜਹ਼ੱਲ-ਿੁ਼ੱਲ ਜਵ਼ੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 5 ਸੀਾਲ ਤੋਂ ਘ਼ੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 

ਬ਼ੱਜਚਆ ਂਨਾਲ ਰਜਹੰਦ ੇਹੋ

ਸੀੁੰਘਣ/ਸੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਜਵ਼ੱਚ ਕਮੀ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਜਵਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਜਵ਼ੱਚ ਅਸੀਮਰ਼ੱਥ ਵਾਧੂ ਮੌਿੂਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਿੀਹ ਜਦੰਦ ੇਹੋ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਹੋ

ਅਸਥਾਈ: ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਜਵ਼ੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹਸੀਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁ਼ੱਟੀ ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੀ ਜਰਕਵਰੀ

18 ਸੀਾਲ ਤੋਂ ਘ਼ੱਟ ਉਮਰ ਦਾ 
ਨੌਿਵਾਨ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਜਨਾਂ੍ਹਾ ਂਲਈ ਤੰਹਾਨੰੂਾਂ ਵਾ�ੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦਾੀ ਹੱ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾ ਂਹੋਰ ਵਰੇਵ ੇਕਦਓ)

ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੰਹਾਡੀ ਮੌੰੱਖ ਭਾਾਸ਼ਾ ਨਾਂਹਂ ਹੱ, ਤਾ ਂਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਨੰੂਾਂ ਆਪਣੀੀ ਮੌੰੱਖ ਭਾਾਸ਼ਾ ਦਾੱਸੋ।

ਤੰਹਾਨੰੂਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਜਗਆ?


