
Lakbay ng Kostumer sa Programang Tulong sa Pagtitipid ng Kuryente 
 
Ang Programang Tulong sa Pagtitipid ng Kuryente ng PG&E ay nagbibigay sa mga 
kwalipikadong kostumer ng partikular na mga pagpapahusay sa bahay na tipid sa 
enerhiya, lahat ay libre. 

 
Narito kung paano ito gumana sa amin. 

 
Hakbang 1: Sinuri namin ang mga patnubay sa pge.com/esa. Ang inyong tahanan ay 
dapat hindi bababa sa 5 taong gulang, at may mga kinakailangan sa kinikita. 

 
Hakbang 2: Nag-apply kami online. Walang hinihingi na patunay ng kinikita hanggang sa 
bandang huli. Hindi namin kinailangan na magbigay ng patunay ng kinikita hanggang sa 
bansang huli. 

 
Hakbang 3: Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa amin ang isang espesyalista sa enerhiya 
para magtakda ng pagtatasa sa tahanan. 

 
Hakbang 4: Dumating ang espesyalista sa enerhiya, nagbahagi ng impormasyon sa kung 
paano makakatipid ng enerhiya, at nagsuri kung kailangan namin ng mga item na tipid sa 
enerhiya tulad ng LED na ilaw at weather stripping. Sinuri rin nila ang ilang appliances 
upang makita kung karapat-dapat ang mga ito na palitan nang walang bayad. 

 
Hakbang 5: Dahil nangungupahan lamang kami, kinailangan ang pahintulot ng may-ari na 
maglagay ng ilan sa libreng mga item na tipid sa enerhiya. Madali lamang abisuhan ang 
landlord gamit ang form ng pahintulot na nakuha namin mula sa espesyalista sa 
enerhiya. Dahil inuupahan namin ang aming tahanan, kinailangan namin na makuha ang 
pahintulot ng may-ari na maglagay ng ilan sa libreng mga item na tipid sa enerhiya. 
Madali lamang abisuhan ang landlord sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng form 
ng pahintulot na nakuha namin mula sa espesyalista sa enerhiya. 

 
Hakbang 6: Nang naipadala na ng landlord ang nalagdaang pahintulot sa kontratista, 
nagtakda sila ng pagbisita para gawin ang trabaho. 

 
Hakbang 7: Ginagawang malayong mas komportable ang aming tahanan ng mga bagong 
pagpapahusay sa bahay na tipid sa enerhiya—at mas ligtas!  

 
Mag-apply ngayon sa pge.com/esa. Nagagalak kami na ginawa namin! 

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/energy-reduction-and-weatherization/energy-savings-assistance-program/energy-savings-assistance-program.page

