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 خوش آمد�د.   PG&E Medical Baseline Programبه مقدمه م��وط به  
 

�ن ق�مت در ط�ح ن�خ فع� شما ارائه � ا�ط در خانه خود  این برنامه انرژی را با کم�ت ات پزش� واجد �ش ن دهد، ا�ر تجه�ی
ا�ط پزش� با ن�از و�ژە به س�ستم گرما��ش �ا �ما��ش داشته باش�د.  داشته باش�د.  در نت�جه شما برای انرژی مورد   �ا �ک �ش

ی پرداخت �  کن�د. ن�ازتان مبلغ کم�ت
 

ا�ط عبار�ست از صند� چرخدار موتوری، دستگاە بر�ن از نمونه  ات پزش� واجد �ش ن ، دستگاە تنفس، و  CPAP های تجه�ی
 . ن  دستگاە د�ال�ی

 
ا�ط عبار�ست از آپنه خواب، مولتیپل اسکلروز�س، پاراپلژی، کوادری پلژی، ه� پلژی و سایر  اریبر�ن از ب�م های واجد �ش

 هایی که ن�از و�ژە به س�ستم گرما��ش و �ما��ش دارند. ب�ماری 
 

�ان  ممکن است به دال�ل ا�مین برق قطع شود.  سوزی،در طول فصل آ�ش   Publicقبل از �ک    Medical Baselineمش�ت
Safety Power Shutoff ی دار�د تا قبل از قطع برق خود  بدین ترت�ب شما وقت   کنند. های اضا�ن در�افت � اعالن ب�ش�ت

 را آمادە کن�د و بتوان�د ا�من بمان�د. 
 

ا�ط بودن بر مبنای درآمد ن�ست، بل�ه فقط ن�ازهای پزش� ب�مار در خانه در نظر گرفته � درخواست   شوند. واجد �ش

 توان�د مزا�ای خود را در�افت کن�د. ت��ن گ��نه است، و با این روش ��ع�ت � آنالین آسان

 فقط کا�ن است این مراحل را انجام ده�د: 
 

 تکم�ل کن�د.  pge.com/medicalbaselineفرم درخواست آنالین را در  �ک: 
 

 ها را در�افت خواه�د کرد. شما �ک ا�م�ل همراە با کد تای�د منح� به فرد خود و دستورالعمل دو: 
 به کمک ن�از دار�د.  ر پزشک مجاز خود قرار ده�د و اعالم کن�د که برای تکم�ل فرم درخواست آنها را در اخت�ا

 
 پزشک شما از کد منح� به فردتان برای تکم�ل بخش خود استفادە خواهد کرد.  سه: 

 
برای   های ن�خ برق �شود. ممکن است شامل بر�ن از ط�ح �س از برر� درخواستتان، در برنامه ثبت نام خواه�د شد.  چهار: 

، به طور آنالین به   مراجعه کن�د.  pge.com/medicalbaselineکسب اطالعات ب�ش�ت
 

ن � مراجعه کردە و �س از   pge.com/medicalbaselineتوان�د برای دانلود و چاپ �ک فرم درخواست کاغذی به همچننی
�د و برای در�افت �سیت فرم درخواست    5000-743-800-1ا شمارە  �ا ب تکم�ل فرم آن را برای ما �ست کن�د.  تماس بگ�ی

�ان � بده�د.   کاغذی با چاپ درشت �ا خط ب��ل درخواست هایتان به شما  تواند در خصوص پرسش نمایندە خدمات مش�ت
 کمک کند. 

 
 سپاسگزار�م.   Medical Baseline Programسب اطالعات در�ارە  از شما به خاطر ک ما اینجا هست�م تا به شما کمک کن�م. 


