
ខ�ុំសមូប�� ក់ថាព័ត៌មានខាងេលីគឺ្រតឹម្រត�វ។ ខ�ុំក៏សមូប�� ក់ផងែដរថា អ�ករស់េ�
របស់ Medical Baseline រស់េ�េពញេម៉ាងេ�អាសយដា� នេនះ េហយីបន�
 ្រត�វការកម�វ �ធី Medical Baseline។ ខ�ុំយល់្រពមឱ្យ PG&E េផ��ងផា� ត់ព័ត៌
មានេនះ។ ខ��ំក៏យល់�ពមផងែដរេដើម�ីជូនដំណឹងដល ់PG&E ឱ��ានបន�ាន់ 
�បសិនេបើអ�ករស់េនៅែដលមានលក�ណៈសម�ត�ិ�គប់�គាន់ផ�ាស់ទីលំេនៅ ឬកម�វ�ធី 
Medical Baseline ែលង�តូវការេដោយ អ�ក រស់េនៅ។

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

នាម ខ�ួន និង នាម ្រតកូល របស់ អ�ក ែដល រស់ ក�ងុ ផ�ះ េដាយ មានសា� នភាពេវជ�សា្រស� 
(អតិថិជន ឬ អ�ក រស់ េ� ជា្របចា ំេ� ក�ងុ អាសយដា� ន េសវាកម�)

អាសយដា� នេសវាកម�  េលខអាផាតមិន

ទ្ីរក �ង រដ� ហ្សុបីកូដ

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

ទ្ីរក �ង រដ� ហ្សុបីកូដ

េលខទរូសព�េ�ផ�ះរបស់អតិថិជន េលខទរូសព�ចល័តរបស់អតិថិជន

អីុែម៉លរបស់អតិថិជន

ខ�ុំយល់ និងយល់្រពមថា៖
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�� ក់ពី
សា� នភាពសខុភាពរបស់អ�ករស់េ�មិនអចិៃ�ន�យ៍េទ PG&E ត្រម�វឱ្យមា
នការបំេពញទ្រមង់ែបបបទេរ�ងរាល់ឆា� េំដាយខ�ួនឯង េដីម្បបី�� ក់ពីសិ
ទ�ទិទលួ�នបន�របស់អ�ករស់េ�ស្រមាប់កម�វ �ធី Medical Baseline 
និងការបំេពញការដាក់ពាក្យសុថំ� ីរមួទាងំវ��� បនប័្រតរបស់្រគ�េពទ្យជំនាញ
ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់េ�េរ�ងរាល់ពីរឆា� មំ�ង។

3. អតិថិជនែដលពិការែភ�កអាចទាក់ទង PG&E េដីម្បេីស�ីសុំការជូនដំណឹង
ជា្រទង់្រទាយជំនួសេ�េពលែដលេសចក�ីជូនដំណឹង្រត�វ�នេផ�ីស្រមាប់
វ��� បនប័្រត។

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

5. អតិថិជនក៏អាចនឹងទទលួ�នអត�្របេយាជន៍ពីកម�វ �ធីសន្សថំាមពលដូ
ចជា Energy Upgrade California® Home Upgrade ។ 
កម�វ �ធីជំនួយសន្សថំាមពលស្រមាប់អតិថិជនែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ
្រគប់្រគាន់ៃន្រ�ក់ចំណូលផ�ល់នូវការែកលម�េដាយឥតគិតៃថ�។ ស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�ម សមូចូលេ�េគហទព័ំរ pge.com/saveenergy។

6. PG&E អាចនឹងែចករ�ែលកព័ត៌មានទនំាក់ទនំងជាមយួនឹងអង�ការដូ
ចជា ទភីា� ក់ងារេឆ�ីយតប្រគាអាសន�ដំបូងរបស់រដ� និងក�ងុមលូដា� ន ដូ
េច�ះពួកេគអាចផ�ល់ជំនួយដល់ PG&E និងមកខ�ុំេដាយផា� ល់អំឡងុការ
ផា� ច់ចរន�រយៈេពលយរូេដីម្ប្ីរទ្រទង់សវុត�ិភាព និងសខុុមាលភាពរបស់
ខ�ុំ។

7. ្រ�ក់ឧបត�ម�របស់ Medical Baseline ស�ង់ដារ ផ�ល់ថាមពលបែន�ម
េ�ក�ងុតៃម�ទាបបំផុត។ ្រ�ក់ឧបត�ម�របស់ Medical Baseline ្រត�វ�
នបែន�មេ�ការែបងែចកជាមលូដា� នៃនគេ្រមាងអ្រតាស�ង់ដាររបស់អ�ក។ 
ចំេពាះអគ�ិសនីគឺ 16.438 kWh ក�ងុមយួៃថ� (្របមាណជា 500 kWh 
ក�ងុមយួែខ) ែដលជាចំនួនបែន�មេស�ីនឹងការេ្របី្រ�ស់្របចាៃំថ�ៃន្រគ�សា
រែដលេ្របីអគ�ិសនីជាមធ្យម។ ចំេពាះហា� សវ�ញគឺ 0.82192 therms 
ក�ងុមយួៃថ� (្របមាណជា 25 therms ក�ងុមយួែខ) ែដលជាចំនួនបែន�
មេស�ីនឹងបីភាគបួនៃនការេ្របី្រ�ស់្របចាៃំថ�ៃន្រគ�សារែដលេ្របីហា� សជា
មធ្យម។ ្របសិនេបី្រ�ក់ឧបត�ម�របស់ Medical Baseline ទាំ
ងេនះមិនបំេពញតាមត�មូវការថាមពលេវជ�សា�ស�របស់អ�កេទ សូ
មទាក់ទង PG&E តាមេលខ 1-800-743-5000។ ព័ត៌មានប
ែន�មអំពីកម�វ �ធី Medical Baseline អាចរក�នេ�េគហទព័ំរ 
pge.com/medicalbaseline។

ជំហានទី 4 

 ចុះហត�េលខា
ហត�េលខារបស់អតិថិជន

កាលបរ�េច�ទ

សំេណីសំុ ប�� ក់ េដាយ ខ�ួនឯង របស់ Medical Baseline Program 

“PG&E” សំេ�េ�េលី្រក �មហ៊នុហា� ស និងអគ�សិនី�៉សុហី�កិ ែដលជា្រក �មហ៊នុ បុ្រតសម�័ន� មយួ របស់សាជីវកម� PG&E។ ©2021 ្រក �មហ៊នុហា� ស និងអគ�សិនី�៉សុហី�កិ។ រក�សិទ�្រគប់យ៉ាង។ ការផ�ល់ជូនទាងំេនះ្រត�វ�នផ�ល់មលូនិធិេដាយអតិថិជនេ្របី្រ�ស់្របចារំដ� California និង្រគប់្រគងេដាយ 
PG&E េ្រកាមជំនួយឧបត�ម�របស់គណៈកម�ការេសវាកម�សាធារណៈ្របចារំដ� California។  61-0502    ែខកុម�ៈ ឆា�  ំ2021   CMB-0621-3803

អ�ក អាច ប�� ក់ ខ�នួឯង តាម អាសយដា� ន 
pge.com/selfcertify។ ្របសិន
 េបី អ�ក កំពុង ដាក់ ពាក្យ សុំ ជា អ�ក រស់ េ� ក�ងុ ផ�ះ ថ�ី ែដលមាន សា� នភាពេវជ�
សា្រស� សមូ ដាក់ ពាក្យ សុំតាមអាសយដា� ន 
pge.com/medicalbaseline។ អ�កអាចេផ�ី
 ពាក្យសុំ ជា្រកដាស េ�៖ PG&E Billing Center Medical 
Baseline, P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208។

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

លេខគណនី PG&E របស់អតិថិជន

ឈ្មោះរបស់ផ្ទះចល័ត ឬបណ្តំុអាផាតមិន

អាសយដ្ឋានបណ្តំុអាផាតមិន

ឈ្មោះរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តំុអាផាតមិន លេខទូរសព្ទបណ្តំុអាផាតមិន

ឈ្មោះរបស់អ្នកជួលផ្ទះ លេខទូរសព្ទរបស់អ្នកជួលផ្ទះ

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

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 ។

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 }(គូសធីកទាងំអស់ែដលអនុវត�។)

ឯកសារស�័យ្របវត�កិម� រ�យការណ៍បឋម Part A

ព័ត៌មានែដល�ន្របមលូពីការដាក់ពាក្យសុំេនះ្រត�វ�នេ្របី្រ�ស់អនុេលាមេ�តាមេគាលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ PG&E។ េគាលនេយា�យអំពីឯកជនភាពអាចរក�នតាមអាសយដា� ន pge.com/privacy។

ហត�េលខា
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