សំ េណីសុំប��ក់េដាយខ�ួនឯងរបស់ Medical Baseline Program

ជំ ហានទី 1 គណនី និ ងព័ត៌មានរបស់ អតិថិជន (សូមសរេសរឲ��ានច�ាស់។)
លេខគណនី PG&E របស់អតិថជ
ិ ន

� ័យប័ ្រត PG&E)
នាមខ�ូន និងនាម្រតកូលរបស់អតិថិជន (ដូចែដលបងា�ញេ�េលីវក
នាមខ�ួន និងនាម្រតកូលរបស់អ�កែដលរស់ក�ង
ុ ផ�ះេដាយមានសា�នភាពេវជ�សា្រស�
(អតិថិជន ឬអ�ករស់េ�ជា្របចាំេ�ក�ង
ុ អាសយដា�នេសវាកម�)
អាសយដា�នេសវាកម�
ទី្រក �ង

េលខអាផាតមិន
រដ�

ីុ កូដ
ហ្សប

អាសយដា�នសំបុ្រតរបស់អតិថិជន (្របសិនេបី ខុសគា�ពីអាសយដា�នេសវាកម�)

េលខអាផាតមិន

ទី្រក �ង

រដ�

ីុ កូដ
ហ្សប

េលខទូរសព�េ�ផ�ះរបស់អតិថិជន

េលខទូរសព�ចល័តរបស់អតិថិជន

អុីែម៉លរបស់អតិថិជន

� ័យប័ ្រតេដាយអ�កេផ្សងេ្រ�ពី PG&E
ជំហានទី 2 ស្រមាប់ អតិថិជនែដល�នទូទាត់វក

ឈ្មោះរបស់ផទ
្ ះចល័ត ឬបណ្តអ
ំុ ាផាតមិន
អាសយដ្ឋានបណ្តអ
ំុ ាផាតមិន
ឈ្មោះរបស់អន
្ កគ្រប់គរ្ ងបណ្តអ
ំុ ាផាតមិន

លេខទូរសព្ទបណ្តអ
ំុ ាផាតមិន

ឈ្មោះរបស់អន
្ កជួលផ្ទះ

លេខទូរសព្ទរបស់អន
្ កជួលផ្ទះ

ជំហានទី 3 ចំណង់ ចំណូលចិតទ
� នា
ំ ក់ទន
ំ ងស្រមាប់ ការដាច់េភ�ីង ឬការ្រ�្រស័យ
ទាក់ទង Medical Baseline េផ្សងេទ�ត }(គូសធីកទាំងអស់ែដលអនុវត�។)
សូម��ាកដថា PG&E មានចំណង់ចំណ�លចិត�ទំនាក់ទំនង�តឹម�តូវរបស់អ�ក េដើម�ីឱ�េយើងអាចទាក់ទង
អ�កជាមុនស�មាប់ការបិទថាមពលេដើម�ីសុវត�ិភាពសាធារណៈ (PG&E ) ែដល�ានេ�គោងទុក ឬស�ានភាព
េផ�ងេទៀតែដលអាចបណ�ាលឱ�មានការដាច់េភ�ើង។ ក��ងស�ានភាពមួយចំនួន េយើងក៏អាចនឹងេផ�ើលិខិតផង
ែដរ។ រាល់វ�ធីសា�ស�ទំនាក់ទំនងទាំងអស់នឹង�តូវ�ានេ�បើ��ាស់ក�ងអំឡ�ងេពល�ពឹត�ិការណ៍ PG&E ។
ចំណង់ ចំណូលចិតទ
� ំនាក់ទំនង
េលខទូរសព�៖
េលខទូរសព�ចល័តស្រមាប់េផ�ីសារ៖
អុីែម៉ល៖
ទំនាក់ទន
� ប់េដាយេ្របី TTY តាមេលខទូរសព�៖
ំ ងស្រមាប់អតិថិជនែដលថ�ង់/ពិ�កក�ងការសា
ុ
TTY គឺជាឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ឯកេទសស្រមាប់មនុស្សថ�ង់ និងពិ�កក�ងការសា
� ប់។
ុ

ខ�ំុយល់ និងយល់ ្រពមថា៖

1. ្របសិនេបី ្រគ�េពទ្យជំនាញែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់ ្រគាន់ប��ក់
ពីសា�នភាពសុខភាពរបស់អ�ករស់េ�ជាអចិៃ�ន�យ៍េនាះ PG&E ត្រម�វ
ឱ្យមានការបំ េពញទ្រមង់ែបបបទេរ�ងរាល់ពីរឆា�ម
� េដាយខ�ួនឯង េដីម្បី
ំ ង
� ី Medical
ប��ក់ពីសិទទ
ិ� ទួល�នបន�របស់អ�ករស់េ�ស្រមាប់ កម�វធ
Baseline។
2. ្របសិនេបី ្រគ�េពទ្យជំនាញែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់ ្រគាន់ប��ក់ពី
សា�នភាពសុខភាពរបស់អ�ករស់េ�មិនអចិៃ�ន�យ៍េទ PG&E ត្រម�វឱ្យមា
នការបំ េពញទ្រមង់ែបបបទេរ�ងរាល់ឆា�េំ ដាយខ�ួនឯង េដីម្បីប��ក់ពីសិ
� ី Medical Baseline
ទ�ទ
ិ ទួល�នបន�របស់អ�ករស់េ�ស្រមាប់ កម�វធ
និងការបំេពញការដាក់ពាក្យសុថ
ំ ីរ� ួមទាំងវ���បនប័្រតរបស់្រគ�េពទ្យជំនាញ
ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់ ្រគាន់េ�េរ�ងរាល់ពីរឆា�ម
� ។
ំ ង
3. អតិថិជនែដលពិការែភ�កអាចទាក់ទងPG&Eេដីម្បីេស�ីសំកា
ុ រជូនដំណឹង
ជា្រទង់្រទាយជំនួសេ�េពលែដលេសចក�ីជន
ូ ដំណឹង្រត�វ�នេផ�ីស្រមាប់
វ���បនប័ ្រត។
4. PG&E មិនអាចធានា�ននូវេសវាកម�ហា�ស និងអគ�ិសនីែដលមិនមា
នការរ�ខានេឡីយ។ ខ�ំុទទួលខុស្រត�វចំេពាះការេរ�បចំជំនួស ក�ងករណ
ី
ុ
ែដលមានការដាច់ហា�ស ឬអគ�ិសនី។
� ី សន្សំថាមពលដូ
5. អតិថិជនក៏អាចនឹងទទួល�នអត�្របេយាជន៍ពីកម�វធ
ចជា Energy Upgrade California® Home Upgrade ។
� ីជំនួយសន្សំថាមពលស្រមាប់អតិថិជនែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ
កម�វធ
្រគប់ ្រគាន់ៃន្រ�ក់ចំណូលផ�ល់នូវការែកលម�េដាយឥតគិតៃថ�។ ស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�ម សូមចូលេ�េគហទំព័រ pge.com/saveenergy។
6. PG&E អាចនឹងែចករ�ែលកព័ត៌មានទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនឹងអង�ការដូ
ចជា ទីភា�ក់ងារេឆ�ីយតប្រគាអាសន�ដំបូងរបស់រដ� និងក�ងមូ
ុ លដា�ន ដូ
េច�ះពួកេគអាចផ�ល់ជំនួយដល់ PG&E និងមកខ�ំុេដាយផា�ល់អំឡងការ
ុ
ផា�ច់ចរន�រយៈេពលយូរេដីម្បី្រទ្រទង់សវុ ត�ិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់
ខ�ំុ។
7. ្រ�ក់ឧបត�មរ� បស់ Medical Baseline ស�ង់ដារ ផ�ល់ថាមពលបែន�ម
េ�ក�ងតៃម�
ទាបបំ ផុត។ ្រ�ក់ឧបត�មរ� បស់ Medical Baseline ្រត�វ�
ុ
នបែន�មេ�ការែបងែចកជាមូលដា�នៃនគេ្រមាងអ្រតាស�ង់ដាររបស់អ�ក។
ចំេពាះអគ�ិសនីគឺ 16.438 kWh ក�ងមួ
ុ យៃថ� (្របមាណជា 500 kWh
ក�ងមួ
ុ យែខ) ែដលជាចំនួនបែន�មេស�ីនឹងការេ្របី ្រ�ស់្របចាំៃថ�ៃន្រគ�សា
រែដលេ្របី អគ�ិសនីជាមធ្យម។ ចំេពាះហា�សវ�ញគឺ 0.82192 therms
ក�ងមួ
ុ យៃថ� (្របមាណជា 25 therms ក�ងមួ
ុ យែខ) ែដលជាចំនួនបែន�
មេស�ីនឹងបី ភាគបួនៃនការេ្របី ្រ�ស់្របចាំៃថ�ៃន្រគ�សារែដលេ្របី ហា�សជា
មធ្យម។ ្របសិនេបី ្រ�ក់ឧបត�មរ� បស់ Medical Baseline ទាំ
ងេនះមិនបំេពញតាមត�មូវការថាមពលេវជ�សា�ស�របស់អ�កេទ សូ
មទាក់ទង PG&E តាមេលខ 1-800-743-5000។ ព័ត៌មានប
� ី Medical Baseline អាចរក�នេ�េគហទំព័រ
ែន�មអំពីកម�វធ
pge.com/medicalbaseline។

អ�កអាចប��ក់ខ�នឯង
តាមអាសយដា�ន
ួ
pge.com/selfcertify។ ្របសិន
េបីអ�កកំពង
ុ ដាក់ពាក្យសុជា
ំ អ�ករស់េ�ក�ង
ុ ផ�ះថ�ីែដលមានសា�នភាពេវជ�
សា្រស� សូមដាក់ពាក្យសុំតាមអាសយដា�ន
pge.com/medicalbaseline។ អ�កអាចេផ�ី
ពាក្យសុជា្រកដាស
េ�៖ PG&E Billing Center Medical
ំ
Baseline, P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208។

ជំហានទី 4 ហត�េលខា
ខ�ំុសម
ូ ប��ក់ថាព័ត៌មានខាងេលីគឺ្រតឹម្រត�វ។ ខ�ំុក៏សម
ូ ប��ក់ផងែដរថា អ�ករស់េ�
របស់ Medical Baseline រស់េ�េពញេមា៉ងេ�អាសយដា�នេនះ េហីយបន�
� ី Medical Baseline។ ខ�ំុយល់្រពមឱ្យ PG&E េផ��ងផា�ត់ព័ត៌
្រត�វការកម�វធ
មានេនះ។ ខ��ំក៏យល់�ពមផងែដរេដើម�ីជូនដំណឹងដល់ PG&E ឱ��ានបន�ាន់
�បសិនេបើអ�ករស់េនៅែដលមានលក�ណៈសម�ត�ិ�គប់�គាន់ផ�ាស់ទីលំេនៅ ឬកម�វ�ធី
Medical Baseline ែលង�តូវការេដោយអ�ករស់េនៅ។

ចុះហត�េលខា

ហត�េលខារបស់អតិថិជន
កាលបរ�េច�ទ

ឯកសារស�័យ្របវត�ក
ិ ម� រ�យការណ៍បឋម Part A
ព័តមា
៌ នែដល�ន្របមូលពីការដាក់ពាក្យសុំេនះ្រត�វ�នេ្របី្រ�ស់អនុេលាមេ�តាមេគាលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ PG&E។ េគាលនេយា�យអំពឯ
ី កជនភាពអាចរក�នតាមអាសយដា�ន pge.com/privacy។
“PG&E” សំេ�េ�េលី្រក �មហ៊ន
ុ ហា�ស និងអគ�ស
ុ បុ្រតសម�័នមួ
� យរបស់សាជីវកម� PG&E។ ©2021 ្រក �មហ៊ន
ុ ហា�ស និងអគ�ស
ូ ទាំងេនះ្រត�វ�នផ�ល់មល
ូ និធិេដាយអតិថិជនេ្របី្រ�ស់្របចាំរដ� California និង្រគប់្រគងេដាយ
ិ នី�៉សុហ
ី ក
ិ� ែដលជា្រក �មហ៊ន
ិ នី�៉សុហ
ី ក
ិ� ។ រក�សិទ្រ� គប់យា៉ង។ ការផ�ល់ជន
PG&E េ្រកាមជំនយ
61-0502 ែខកុមៈ� ឆា� ំ 2021 CMB-0621-3803
ួ ឧបត�មរ� បស់គណៈកម�ការេសវាកម�សាធារណៈ្របចាំរដ� California។

