
Medical Baseline Program ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
 
 

PG&E Medical Baseline Program ਦੀ ਇਸ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤ ੇਊਰਜਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਡੈੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਹਨ। ਜਾ ਂਖਾਸ ਹੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਕੂਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਲੋੜੀਦਂੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 
ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਾਰਨ ਦੀਆ ਂਕੁੱਝ ਉਧਾਰਣਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵ�ੀਲਚੇਅਰ, CPAP 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਅਤ ੇਡਾਇਲਿਸਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾ।ਂ 

 
ਕੁੱਝ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਿਸਸ, ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ, 
ਕਵਾਡ�ੀਪਲੇਜੀਆ, ਹਮੈੀਪਲੇਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਨ�ਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਕੂਿਲੰਗ ਲੋੜਾਂ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ। 

 
ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਬਜਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ 
ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਧ ੂਸੂਚਨਾਵਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਜਲੀ 
ਬੰਦ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ੂਸਮਾ ਂਿਦਦੰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹ ਸਕੋ। 

 
ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਿਸਰਫ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤ� ਆਸਾਨ ਿਵਕਲਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤ� ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁਦੰ ੇਹਨ। 

ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
 
ਇੱਕ  : pge.com/medicalbaselineਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। 

 
ਦੋ  : ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਲੱਖਣ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਡੋ ਅਤ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਂਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮਲੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਮਡੈੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 
ਿਤੰਨ  ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਲੱਖਣ ਕਡੋ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ। 

 
ਚਾਰ  : ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀ ਂਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।  ਕੁੱਝ  ਿਬਜਲੀ 
ਦਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ pge.com/medicalbaselineਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। 

 
ਤੁਸੀ ਂਕਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ pge.com/medicalbaseline ਤ ੇਵੀ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਾ ਂ1-800-743-5000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜ ੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਿਪ�ੰਟ ਜਾਂ ਬ�ੇਲ ਿਵੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ 
ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਅਸੀ ਂਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। Medical Baseline Program ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। 


