
Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Medical Baseline—Phần A (Do khách hàng điền.)

Dành để Ghi Danh Tham Gia Chương Trình Medical Baseline và Tái Chứng Nhận

Tôi xác nhận thông tin ở trên là đúng. Tôi cũng xác nhận cư dân 
sử dụng dịch vụ Medical Baseline cư ngụ toàn thời gian tại địa chỉ 
này và cần đến dịch vụ của chương trình Medical Baseline. Tôi 
đồng ý cho PG&E xác minh thông tin này. Tôi cũng đồng ý thông 
báo cho PG&E ngay nếu cư dân hội đủ điều kiện đó chuyển đi 
hoặc không còn cần dịch vụ của chương trình Medical 
Baseline nữa.

BƯỚC 4    Chữ Ký

 KÝ TÊN

CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG 

NGÀY
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Tôi hiểu và đồng ý rằng:

1. Nếu chuyên gia y tế có trình độ chứng nhận tình trạng 
bệnh của cư dân đó là vĩnh viễn, PG&E yêu cầu phải điền 
giấy tự chứng nhận hai năm một lần, trong đó cho biết cư 
dân tiếp tục hội đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của chương 
trình Medical Baseline.

2. Nếu chuyên gia y tế có trình độ chứng nhận bệnh trạng 
của cư dân đó không phải là vĩnh viễn, thì PG&E yêu cầu 
phải điền giấy tự chứng nhận hàng năm, trong đó cho 
biết cư dân tiếp tục hội đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của 
chương trình Medical Baseline và cần phải điền đơn xin 
mới kèm theo chứng nhận của một chuyên gia y tế có 
trình độ hai năm một lần.

3. Khách hàng khiếm thị có thể liên lạc với PG&E để yêu cầu 
thông báo theo các định dạng thay thế khi các thông báo 
được gửi để chứng nhận.

4. PG&E không thể bảo đảm là dịch vụ khí đốt và điện sẽ 
không bị gián đoạn. Tôi có trách nhiệm thu xếp phương 
án khác trong trường hợp dịch vụ khí đốt bị ngắt hoặc 
cúp điện.

5. Phải điền và nộp cả Phần A và Phần B của mẫu điền này 
cho PG&E, trên mạng trực tuyến hoặc gửi qua thư bưu 
điện, thì PG&E mới giải quyết đơn xin.

6. Khách hàng cũng có thể được hưởng lợi từ các chương 
trình tiết kiệm năng lượng như Energy Upgrade California® 
HomeUpgrade. The Energy Savings Assistance Program 
dành cho khách hàng đủ điều kiện thu nhập, cung cấp cải 
tiến miễn phí. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
pge.com/saveenergy.

7. PG&E có thể chia sẻ thông tin liên hệ của tôi với các tổ 
chức, chẳng hạn như các cơ quan tiếp ứng khẩn cấp của 
tiểu bang và địa phương, để họ có thể trợ giúp PG&E và 
cá nhân tôi trong trường hợp cúp điện kéo dài để bảo vệ 
sức khỏe và sự an toàn của tôi.

8. Phụ cấp Medical Baseline thông thường cung cấp thêm 
năng lượng ở mức giá thấp nhất. Phụ cấp Medical Baseline 
được thêm vào định mức căn bản của chương trình mức 
giá thông thường của quý vị. Đối với dịch vụ điện, mức 
phụ cấp là 16.438 kWh một ngày (khoảng 500 kWh một 
tháng), một khoản phụ thêm tương đương với mức tiêu 
thụ điện một ngày của một hộ gia đình sử dụng điện 
trung bình. Đối với dịch vụ khí đốt, mức phụ cấp là 0.82192 
đơn vị nhiệt lượng một ngày (khoảng 25 đơn vị nhiệt 
lượng một tháng), một khoản phụ thêm tương đương 
với ba tam cá nguyệt (quý ba tháng) sử dụng hàng ngày 
của một hộ gia đình sử dụng khí đốt trung bình. Nếu 
các khoản phụ cấp Medical Baseline này không 
đáp ứng được nhu cầu về năng lượng vì lý do sức 
khỏe của quý vị, vui lòng liên lạc với PG&E tại số 
1-800-743-5000. Có thể đọc thêm thông tin về chương 
trình Medical Baseline tại pge.com/medicalbaseline.

TÊN VÀ HỌ CỦA KHÁCH HÀNG (như ghi trong hóa đơn PG&E)

TÊN VÀ HỌ CỦA CƯ DÂN CÓ TÌNH TRẠNG BỆNH LÝ (khách hàng hoặc một cư dân sống toàn thời gian ở địa chỉ dịch vụ)

ĐỊA CHỈ NƠI NHẬN DỊCH VỤ SỐ CĂN HỘ

THÀNH PHỐ  TIỂU BANG  MÃ BƯU CHÍNH

ĐỊA CHỈ NƠI NHẬN THƯ CỦA KHÁCH HÀNG (nếu không phải là địa chỉ nhận dịch vụ) SỐ CĂN HỘ

THÀNH PHỐ  TIỂU BANG MÃ BƯU CHÍNH

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ CỦA KHÁCH HÀNG  SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA KHÁCH HÀNG

ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA KHÁCH HÀNG

BƯỚC 1 Thông Tin về Trương Mục Dịch Vụ và Khách Hàng 
(Vui lòng viết chữ in hoa.)

SỐ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG PG&E

TÊN KHU CHUNG CƯ HOẶC KHU NHÀ LƯU ĐỘNG

ĐỊA CHỈ KHU NHÀ

TÊN QUẢN LÝ KHU NHÀ SỐ ĐIỆN THOẠI QUẢN LÝ KHU NHÀ

TÊN NGƯỜI THUÊ NHÀ  SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI THUÊ NHÀ

BƯỚC 2 Dành cho những khách hàng nhận hóa đơn dịch vụ của bên 
khác không phải là PG&E

Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại pge.com/medicalbaseline.
Thông tin thu thập trong đơn này được sử dụng theo Chính sách Bảo vệ Thông tin Riêng tư của PG&E. Chính sách Bảo vệ Thông tin Riêng tư này có tại pge.com/privacy.

T i Li u T  ng, B o C o S  B , Ph n A

Vui lòng bảo đảm là PG&E có các lựa chọn ưu tiên về liên lạc của quý vị để chúng tôi có thể 
liên lạc quý vị trước khi thực hiện kế hoạch ngắt điện để bảo đảm an toàn công cộng (PSPS) 
hoặc các tình huống khác có thể dẫn đến cúp điện. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng 
có thể gửi thư. Tất cả các phương thức liên lạc sẽ được sử dụng trong trường hợp có PSPS.

CÁC LỰA CHỌN ƯU TIÊN VỀ LIÊN LẠC

Số điện thoại: 

Số di động để nhắn tin:

Email:

Liên hệ cho khách hàng bị Điếc/khiếm thính sử dụng TTY ở số điện thoại:
TTY là một thiết bị viễn thông chuyên biệt dành cho người điếc và khiếm thính.

BƯỚC 3 Các lựa chọn ưu tiên về liên lạc trong trường hợp cúp điện 
hoặc liên lạc khác liên quan đến dịch vụ Medical Baseline
(Đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp.)

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/savings-programs/savings-programs-overview/savings-programs-overview.page?WT.mc_id=Vanity_saveenergy
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
https://www.pge.com/en_US/about-pge/company-information/privacy-policy/privacy.page?WT.mc_id=Vanity_privacy


1a. B nh nhân ang c ch m s c cu i i t i nhà ( nh d u m t l a ch n.) Có Không

1b. C n ph i s  d ng (các) thi t b  tr  sinh† ( nh d u m t l a ch n.) Có Không

(C c) thi t b  tr  sinh sau y c s  d ng t i c  g a c a b nh nh n n i tr n:

Thi t b :   i n  Kh  t

Thi t b :   i n  Kh  t

Thi t b :   i n  Kh  t

†Thi t b  tr  sinh h i  i u ki n l  b t k  thi t b  y t  n o c s  d ng  duy tr  s  s ng ho c c n n  di chuy n. Thi t b  n y ph i ch y b ng kh  t ho c i n do PG&E cung c p. Trong  bao 
g m, nh ng kh ng gi i h n  m y tr  th  (b nh -xy n n), m y tr  ph i, m y l c m u, m y h t, m y k ch th ch d y th n kinh b ng i n, g c p v  b m, l u phun s ng aerosol, m y kh  dung si u m 
ho c t nh i n, m y n n, m y IPPB, m y l c th n v  xe l n ch y b ng i n. C c thi t b  d ng  tr  li u thay v  tr  sinh kh ng h i  i u ki n.

2. C n s i m v /ho c l m m t:

C  c c kho n ph  c p Medical Baseline th ng th ng d nh cho nhu c u s i m v /ho c l m m t n u b nh nh n b  li t hai chi d i, li t c  tay ch n, li t 
n a ng i, m c ch ng a x  c ng ho c b nh x  c ng b . C ng c  c c kho n ph  c p Medical Baseline th ng th ng n u b nh nh n c  h  mi n d ch b  
suy y u, b nh t t e d a n t nh m ng, ho c b t k  ch ng b nh n o c n s i m ho c l m l nh th m v  l  do s c kh e  duy tr  s  s ng c a b nh 
nh n ho c tr nh  b nh tr m tr ng h n.

C n s i m th m v  l  do s c kh e: ( nh d u m t l a ch n.)  Có  Không

 C n l m l nh th m v  l  do s c kh e: ( nh d u m t l a ch n.)  Có  Không

3. Tôi ch ng nh n r ng s  c n ph i có (các) thi t b  tr  sinh và/ho c s i m ho c làm l nh thêm cho kho ng: ( nh d u m t l a ch n.)

S  n m:   ho c Vĩnh vi n

TÊN CHUYÊN GIA Y TẾ  SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ PHÒNG MẠCH

THÀNH PHỐ  TIỂU BANG  MÃ BƯU CHÍNH

SỐ GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ Y KHOA DO TIỂU BANG CẤP HOẶC SỐ GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ DO QUÂN ĐỘI CẤP

TÊN HỌ CỦA BỆNH NHÂN  TÊN GỌI CỦA BỆNH NHÂN

BƯỚC 5 Dành cho chuyên gia y tế có trình độ điền

Tôi chứng nhận rằng bệnh trạng và nhu cầu của bệnh nhân của tôi: (Vui lòng viết bằng chữ in.)

n Xin Tham Gia Ch ng Tr nh Medical Baseline—Ph n B (Do Chuyên Gia Y Tế điền*.)
Chứng Nhận của Chuyên Gia Y Tế cho mục đích Ghi Danh Tham Gia Chương Trình Medical Baseline 
và Tái Chứng Nhận

*Một bác sĩ có bằng hành nghề, người được cấp bằng hành nghề theo Đạo Luật Tiên Khởi về Cấp Bằng Hành Nghề Y Khoa, nhân viên hành nghề y tá hoặc phụ tá bác sĩ có thể chứng nhận tình trạng hội đủ 
điều kiện của bệnh nhân là có một chứng bệnh hay bệnh trạng đe dọa đến tính mạng.

Tài Liệu Tự Động, Báo Cáo Sơ Bộ, Phần A

 KÝ TÊN  NGÀY

“PG&E” dùng để chỉ Paci c Gas and Electric Company, một công ty trực thuộc của PG&E Corporation. ©2021 Paci c Gas and Electric Company. Đã đăng ký bản quyền. Những dịch vụ này được khách hàng tiện ích của California tài 
trợ và PG&E điều hành dưới sự bảo trợ của California Public Utilities Commission.   62-3481-B   Tháng Năm 2021   CMB-0521-3471

Gửi đơn xin qua thư bưu điện đến:
PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208
HO C

Nộp đơn trực tuyến: pge.com/medicalbaseline

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
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