
ការដាក់ពាក�សុ ំកម�វ�ធ ីMed Base   62-3481 - ែផ�ក ក

ការដាក់ពាក�សុំកម�វ�ធ ីMedical Baseline—Part A (្រត�វបំេពញេដាយអតិថិជន។)
ស្រមាប់ការចុះេឈា� ះ និងការប�� ក់េដាយលិខិតេឡងីវ�ញនូវកម�វ �ធី Medical Baseline 

ខ��ំសូមប��ាក់ថាព័ត៌មានខាងេលើគឺ�តឹម�តូវ។ ខ��ំក៏សូមប��ាក់ផងែដរថា អ�ក
រស់េនៅរបស់ Medical Baseline រស់េនៅេពញេម៉ោងេនៅអាសយដ�ានេនះ 
េហើយ�តូវការកម�វ�ធី Medical Baseline។ ខ��យំល់�ពមឱ� PG&E េផ��ងផ�ាត់
ព័ត៌មានេនះ។ ខ��ក៏ំយល់�ពមផងែដរេដើម�ជូីនដំណងឹដល់ PG&E ឱ��ានបន�ាន់ 
�បសិនេបើអ�ករស់េនៅែដលមានលក�ណៈសម�ត�ិ�គប់�គាន់ផ�ាស់ទីលំេនៅ ឬអ�ក
រស់េនៅែលង�តូវការកម�វ�ធី Medical Baseline។

ខ��ំយល់ និងយល់�ពមថា៖

1. ្របសិនេបី្រគ�េពទ្យជំនាញែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ប�� ក់
ពីសា� នភាពសខុភាពរបស់អ�ករស់េ�ជាអចិៃ�ន�យ៍េនាះ PG&E ត្រម�វ
ឱ្យមានការបំេពញទ្រមង់ែបបបទេរ�ងរាល់ពីរឆា� មំ�ងេដាយខ�ួនឯង េដីម្បី
ប�� ក់ពីសិទ�ទិទលួ�នបន�របស់អ�ករស់េ�ស្រមាប់កម�វ �ធី Medical 
Baseline។

2. ្របសិនេបី្រគ�េពទ្យជំនាញែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ប�� ក់
ពីសា� នភាពសខុភាពរបស់អ�ករស់េ�មិនអចិៃ�ន�យ៍េទ PG&E ត្រម�វ
ឱ្យមានការបំេពញទ្រមង់ែបបបទេរ�ងរាល់ឆា� េំដាយខ�ួនឯង េដីម្បី
ប�� ក់ពីសិទ�ទិទលួ�នបន�របស់អ�ករស់េ�ស្រមាប់កម�វ �ធី Medical 
Baseline និងការបំេពញការដាក់ពាក្យសុំថ�ី រមួទាងំវ��� បនប័
្រតរបស់្រគ�េពទ្យជំនាញែដលមានលក�ណៈសម្បត�្ិរគប់្រគាន់េ�េរ�ង
រាល់ពីរឆា� មំ�ង។

3. អតិថិជនែដលពិការែភ�កអាចទាក់ទង PG&E េដីម្បេីស�ីសុំការជូន
ដំណឹងជា្រទង់្រទាយជំនួសេ�េពលែដលេសចក�ជូីនដំណឹង្រត�វ�នេផ�ី
ស្រមាប់វ��� បនប័្រត។

4. PG&E មិនអាចធានា�ននូវេសវាកម�ហា� ស និងអគ�ិសនីែដលមិន
មានការរ�ខានេឡយី។ ខ�ុំទទលួខុស្រត�វចំេពាះការេរ�បចំជំនួស ក�ងុករណី
ែដលមានការដាច់ហា� ស ឬអគ�ិសនី។

5. ទាងំ Part A និង Part B ៃនទ្រមង់ែបបបទេនះ្រត�វែត�នបំេពញនិង
ដាក់ប��នូេ� PG&E តាមអីុនធឺណិត ឬតាមសំបុ្រត មនុេពល 
PG&E ដំេណីរការការដាក់ពាក្យសុំ។

6. អតិថិជនក៏អាចនឹងទទលួ�នអត�្របេយាជន៍ពីកម�វ �ធីសន្សំ
ថាមពលដូចជា Energy Upgrade California® Home 
Upgrade ។ កម�វ �ធីជំនួយសន្សថំាមពលស្រមាប់អតិថិជនែដល
មានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ៃន្រ�ក់ចំណូលផ�ល់នូវការែកលម�
េដាយឥតគិតៃថ�។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សមូចូលេ�េគហទព័ំរ 
pge.com/saveenergy។

7. PG&E អាចនឹងែចករ�ែលកព័ត៌មានទនំាក់ទនំងជាមយួនឹងអង�ការ
ដូចជា ទភីា� ក់ងារេឆ�ីយតប្រគាអាសន�ដំបូងរបស់រដ� និងក�ងុមលូដា� ន 
ដូេច�ះពួកេគអាចផ�ល់ជំនួយដល់ PG&E និងមកខ�ុំេដាយផា� ល់អំឡងុ
ការផា� ច់ចរន�រយៈេពលយរូេដីម្ប្ីរទ្រទង់សវុត�ិភាព និងសខុុមាលភាពរ
បស់ខ�ុំ។

8. ្រ�ក់ឧបត�ម�របស់ Medical Baseline ស�ង់ដារ ផ�ល់ថាមពល
បែន�មេ�ក�ងុតៃម�ទាបបំផុត។ ្រ�ក់ឧបត�ម�របស់ Medical 
Baseline ្រត�វ�នបែន�មេ�ការែបងែចកជាមលូដា� នៃនគេ្រមាង
អ្រតាស�ង់ដាររបស់អ�ក។ ចំេពាះអគ�ិសនីគឺ 16.438 kWh ក�ងុមយួ
ៃថ� (្របមាណជា 500 kWh ក�ងុមយួែខ) ែដលជាចំនួនបែន�មេស�ី
នឹងការេ្របី្រ�ស់្របចាៃំថ�ៃន្រគ�សារែដលេ្របីអគ�ិសនីជាមធ្យម។ 
ចំេពាះហា� សវ�ញគឺ 0.82192 therms ក�ងុមយួៃថ� (្របមាណជា 
25 therms ក�ងុមយួែខ) ែដលជាចំនួនបែន�មេស�ីនឹងបីភាគបួន
ៃនការេ្របី្រ�ស់្របចាៃំថ�ៃន្រគ�សារែដលេ្របីហា� សជាមធ្យម។ 
្របសិនេបី្រ�ក់ឧបត�ម�របស់ Medical Baseline ទាំងេនះ
មិនបំេពញតាមត�មូវការថាមពលេវជ�សា�ស�របស់អ�កេទ សូម
ទាក់ទង PG&E តាមេលខ 1-800-743-5000។ ព័ត៌មានបែន�ម
អំពីកម�វ�ធី Medical Baseline អាចរក�នេ�េគហទព័ំរ 
pge.com/medicalbaseline។

ជំហានទី 4   ហត�េលខា

 ចុះហត�េលខា

ហត�េលខារបស់អតិថិជន

កាលបរ�េច�ទ

ស�មាប់ការេ�បើ��ាស់ៃផ�ក��ងែតប៉ុេណ�ោះ៖

62-3481-A   ែខមិថុនា  ឆា�  ំ2021   CMB-0621-3609

នាមខ�ូន និងនាម្រតកូលរបស់អតិថិជន (ដូចែដលបងា� ញេ�េលីវ�ក័យប័្រត PG&E)

នាមខ�ួន និងនាម្រតកូលរបស់អ�ករស់េ�ែដលមានសា� នភាពសខុភាព
(អតិថិជន ឬអ�ករស់េ�េពញេម៉ាងេ�ក�ងុអាសយដា� នេសវាកម�)

អាសយដា� នេសវាកម�  េលខអាផាតមិន

ទ្ីរក �ង រដ� ហ្សុបីកូដ

អាសយដា� នសំបុ្រតរបស់អតិថិជន (្របសិនេបីខុសគា� ពីអាសយដា� នេសវាកម�) េលខអាផាតមិន

ទ្ីរក �ង រដ� ហ្សុបីកូដ

េលខទរូសព�េ�ផ�ះរបស់អតិថិជន េលខទរូសព�ចល័តរបស់អតិថិជន

អីុែម៉លរបស់អតិថិជន

ជំហានទី 1   គណនី និងព័ត៌មានរបស់អតិថិជន (សូមសរេសរឲ��ានច�ាស់។)

PG&E

េឈា� ះរបស់ផ�ះចល័ត ឬបណ�ុំ អាផាតមិន

អាសយដា� នបណ�ុំ អាផាតមិន

េឈា� ះរបស់អ�ក្រគប់្រគងបណ�ុំ អាផាតមិន េលខទរូសព�បណ�ុំ អាផាតមិន

េឈា� ះរបស់អ�កជួលផ�ះ េលខទរូសព�របស់អ�កជួលផ�ះ

ជំហានទី 2    ស្រមាប់អតិថិជនែដល�នទូទាត់វ�ក័យប័្រតេដាយអ�កេផ្សងេ្រ�ពី PG&E

សូម��ាកដថា PG&E មានចំណង់ចំណ�លចិត�ទំនាក់ទំនង�តឹម�តូវរបស់អ�ក េដើម�ឱី�េយើងអាចទាក់ទងអ�កជាមុន
ស�មាប់ការបិទថាមពលេដើម�ីសុវត�ិភាពសាធារណៈ (PSPS) ែដល�ានេ�គោងទុក ឬស�ានភាពេផ�ងេទៀតែដល
អាចបណ�ាលឱ�មានការដាច់េភ�ើង។ ក��ងស�ានភាពមួយចំនួន េយើងក៏អាចនឹងេផ�ើលិខិតផងែដរ។ រាល់វ�ធីសា�ស�
ទំនាក់ទំនងទាំងអស់នឹង�តូវ�ានេ�បើ��ាស់ក��ងអំឡ�ងេពល�ពឹត�ិការណ៍ PSPS។

ព័ត៌មានែដល�ាន�បមូលពីការដាក់ពាក�សុំេនះ�តូវ�ានេ�បើ��ាស់អនុេលោមេទៅតាមេគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ PG&E។ េគោលការណ៍ឯកជនភាពអាចរក�ានតាមអាសយដ�ាន 
pge.com/privacy 

 អ�កអាចដាក់ពាក�តាមអនឡាញតាមេគហទំព័រ pge.com/medicalbaseline។
ឯកសារស្វ័យប្រវត្តិកម្ម របាយការណ៍បឋម Part A

ចំណង់ចំណូលចិត�ទំនាក់ទំនង

      េលខទរូសព�៖ 

      េលខទរូសព�ចល័តស្រមាប់េផ�ីសារ៖

      អីុែម៉ល៖

      ទនំាក់ទនំងស្រមាប់អតិថិជនែដលថ�ង់/ពិ�កក�ងុការសា� ប់េដាយេ្របី TTY តាមេលខទរូសព�៖
      TTY គឺជាឧបករណ៍ទរូគមនាគមន៍ឯកេទសស្រមាប់មនុស្សថ�ង់ និងពិ�កក�ងុការសា� ប់។

ជំហានទី 3   ចំណង់ចំណូលចិត�ទំនាក់ទំនងស្រមាប់ការដាច់េភ�ីង ឬការ្រ�្រស័យ
    ទាក់ទង Medical Baseline េផ្សងេទ�ត }(គូសធីកទាំងអស់ែដលអនុវត�។)



1a. អ�កជំងឺស�ិតេ�ក�ុងការេមីលែថទាសំង�ហដា� នេ�តាមផ�ះ (គូសធីកមយួ។)  �ទ/ចាស៎  េទ 

1b. ត្រម�វឱ្យមានការេ្របី្រ�ស់ឧបករណ៍្រទ្រទង់ជីវ�ត† (គូសធីកមយួ។)    �ទ/ចាស៎  េទ

ឧបករណ៍�ទ�ទង់ជីវ�តខាងេ�កោម�តូវ�ានេ�បើ��ាស់េនៅក��ងលំេនៅដ�ានរបស់អ�កជំងឺែដលមានេឈ�ោះដូចខាងេលើ៖

ឧបករណ៍៖  អគ�ិសនី  ហា� ស

ឧបករណ៍៖  អគ�ិសនី  ហា� ស

ឧបករណ៍៖  អគ�ិសនី  ហា� ស

†ឧបករណ៍្រទ្រទង់ជីវ �តែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ គឺជាឧបករណ៍េវជ�សា្រស�ណាមយួែដល្រត�វ�នេ្របី េដីម្ប្ីរទ្រទង់ជីវ �ត ឬពឹងែផ�កេលីលទ�ភាពចល័ត។ ឧបករណ៍េនះ្រត�វែតដំេណីរការេដាយេ្របីហា� ស ឬអគ�ិសនីែដល�នផ�ល់េដាយ 
PG&E។ វារមួមានដូចជា ្របដាប់ជំនួយការដកដេង�ីម (ឧបករណ៍កំហាប់អុកសុីែសន) សតួែដក ម៉ាសុីនលាងឈាម ម៉ាសុីនបឺត ឧបករណ៍រ�េញាចសរៃស្របសាទេដាយអគ�សិនី បន�ះសមា� ធនិង្របដាប់បូម តង់ែអ៊រ �សូលូ ឧបករណ៍អគ�សិនីសា� ទកិ
និងអុ៊ល្រតាសនិូក ម៉ាសុីនបងា� ប់ ម៉ាសុីន IPPB ម៉ាសុីនចេ្រមាះត្រមងេនាម និងរេទះរញុេដាយេ្របីម៉ាសុីន។ ឧបករណ៍ែដល�ានេ�បើ��ាស់ស�មាប់ការព�ា�ាលជាជាងការ�ទ�ទង់ជីវ�តមិនមានលក�ណៈសម�ត�ិ�គប់�គាន់េទ។

2. ត្រម�វឱ្យមាន្របព័ន�កេ�� និង/ឬ្រតជាក់៖
��ាក់ឧបត�ម�ៃន Medical Baseline ស�ង់ដារគឺមានស�មាប់�បព័ន�កេម�ៅ និង/ឬ�តជាក់ �បសិនេបើអ�កជំងឺខ�ិនេជើងទាំងពីរ ខ�ិនអវយវៈទាំងបួន ស�ាប់មួយចំេហៀងខ��ន មានជំងឺ�កិន
េ�ចើន ឬេរោគ�កិនែស�ក។ ��ាក់ឧបត�ម�ៃន Medical Baseline ស�ង់ដារក៏មានផងែដរ �បសិនេបើអ�កជំងឺមាន�បព័ន�ភាពសុាំចុះេខ�ោយ មានជំងឺែដល គំរាម កំែហងដល់អាយុជីវ�ត ឬ
ស�ានភាពេផ�ងេទៀតណាមួយែដល�បព័ន�កេម�ៅ ឬ�តជាក់គឺចាំ�ាច់ស�មាប់ សុខភាព េដើម�ី�ទ�ទង់ជីវ�តអ�កជំងឺ ឬបង�ារការចុះេខ�ោយៃនស�ានភាពសុខភាពរបស់អ�កជំងឺ។

្របព័ន�កេម�ៅបែន�មគឺចា�ំច់ស្រមាប់ សខុភាព៖ (គូសធីកមួយ។)  �ទ/ចាស៎  េទ
្របព័ន��តជាកប់ែន�មគឺចា�ំច់ស្រមាប់ សខុភាព៖ (គូសធីកមួយ។)  �ទ/ចាស៎  េទ

3. ខ�ុំសូមប�� ក់ថា នឹងត្រម�វឱ្យមានឧបករណ៍្រទ្រទង់ជីវ�ត និង/ឬ្របព័ន�កេ��  ឬ្រតជាក់បែន�ម្របមាណជា៖ (េ្រជីសេរ �សមយួ។)

 ចំនួនឆា� ៖ំ ឬ ជា          អចិៃ�ន�យ៍

េឈា� ះរបស់្រគ�េពទ្យជំនាញ េលខទរូសព�

អាសយដា� នការ�យាល័យ

ទ្ីរក �ង រដ� ហ្សុបីកូដ

េលខអាជា� ប័ណ�រដ�េវជ�សា្រស� ឬអាជា� ប័ណ�េយាធា

ការដាក់ពាក�សុ ំកម�វ�ធ ីMed Base   62-3481 - Part B

ការដាក់ពាក�សុំតាមសំបុ�តេទៅ៖
PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208
ឬ
ដាក់ពាក�តាមអនឡាញ៖ pge.com/medicalbaseline

នាម្រតកូលរបស់អ�កជំងឺ  នាមខ�ួនរបស់អ�កជំងឺ

ជំហានទី 5    ្រត�វបំេពញេដាយ្រគ�េពទ្យជំនាញែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់

ខ�ុំសូមប�� ក់ពីសា� នភាពសុខភាព និងត្រម�វការរបស់អ�កជំងឺខ�ុំ៖ (សមូសរេសរឲ្យច�ស់។)

ការដាក់ពាក្យសំុកម�វ �ធី Medical Baseline—Part B (្រត�វបំេពញេដាយ្រគ�េពទ្យជំនាញ*។)
វ ��� បនប័្រតរបស់្រគ�េពទ្យជំនាញស្រមាប់ការចុះេឈា� ះ និងការប�� ក់េឡងីវ�ញៃនកម�វ �ធី Medical Baseline

“PG&E” សំេ�េ�េលី្រក �មហ៊នុហា� ស និងអគ�ិសនី�៉សុីហ�កិ ែដលជា្រក �មហ៊នុបុ្រតសម�័ន�របស់សាជីវកម� PG&E។ ©2021 ្រក �មហ៊នុហា� ស និងអគ�ិសនី�៉សុីហ�កិ។ រក�សិទ�្រគប់យ៉ាង។ ការផ�ល់ជូនទាងំេនះ្រត�វ�នផ�ល់មលូនិធិេដាយអតិថិជនេ្របី្រ�ស់្របចារំដ� California 
និង្រគប់្រគងេដាយ PG&E េ្រកាមជំនួយឧបត�ម�របស់គណៈកម�ការេសវាកម�សាធារណៈ្របចារំដ� California។ 62-3481-B   ែខមិថុនា  ឆា�  ំ2021   CMB-0621-3609

*្រគ�េពទ្យែដលមានអាជា� ប័ណ� បុគ�លែដលមានអាជា� ប័ណ�្រសបតាម្រកមច�ប់ផ�ួចេផ�ីមគំនិត ែផ�កឆ�ឹង អ�កជំនាញែផ�កែថទា ំឬជំនួយការ្រគ�េពទ្យ អាចនឹងប�� ក់ពីសិទ�ទិទលួ�នរបស់អ�កជំងឺថាមានសា� នភាព ឬជំងឺែដលគំរាមកំែហងដល់អាយជីុវ�ត។

ឯកសារស�័យ្របវត�ិកម� រ�យការណ៍បឋម Part A

 ចុះហត�េលខា  កាលបរ�េច�ទ


