
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




 
 

 

  

˜°n Xin T˛ Ch˝ng Nh˙n Chˆ°ng Trình Medical Baseline 

B��C 1 Thông Tin v� Trˆ°ng M�c D�ch V� và Khách Hàng 
(Vui lòng vi˜t ch° in hoa.) 

S„ TÀI KHOfN KHÁCH HÀNG PG&E 

TÊN VÀ H• C‡A KHÁCH HÀNG (nh� ghi trong hóa °�n PG&E) 

TÊN VÀ H• C‡A C… DÂN CÓ TÌNH TR—NG B–NH LÝ (khách hàng ho�c m˛t c� dân s ng toàn th�i gian � °�a chƒ d�ch v�) 

†⁄A CH‹ N›I NH−N D⁄CH V‰ S„ C”N H‚ 

THÀNH PH„  TI™U BANG  MÃ B…U CHÍNH 

†⁄A CH‹ N›I NH−N TH… C‡A KHÁCH HÀNG (n˜u không ph�i là °�a chƒ nh˙n d�ch v�) S„ C”N H‚ 

THÀNH PH„  TI™U BANG MÃ B…U CHÍNH 

S„ †I–N THO—I NHÀ C‡A KHÁCH HÀNG  S„ †I–N THO—I DI †‚NG C‡A KHÁCH HÀNG 

†⁄A CH‹ EMAIL C‡A KHÁCH HÀNG 

Tôi hiˇu và ˘�ng ý r�ng: 

1. N˜u chuyên gia y t˜ có trình °˛ ch˝ng nh˙n tình trˆng 
bˇnh c˘a c� dân °ó là v�nh vi�n, PG&E yêu c�u ph�i °i�n 
gi�y t� ch˝ng nh˙n hai n�m m˛t l�n, trong °ó cho bi˜t c� 
dân ti˜p t�c h˛i °˘ °i�u kiˇn s d�ng d�ch v� c˘a ch��ng 
trình Medical Baseline. 

2. N˜u chuyên gia y t˜ có trình °˛ ch˝ng nh˙n bˇnh trˆng 
c˘a c� dân °ó không ph�i là v�nh vi�n, thì PG&E yêu c�u 
ph�i °i�n gi�y t� ch˝ng nh˙n hàng n�m, trong °ó cho 
bi˜t c� dân ti˜p t�c h˛i °˘ °i�u kiˇn s d�ng d�ch v� c˘a 
ch��ng trình Medical Baseline và c�n ph�i °i�n °�n xin 
m
i kèm theo ch˝ng nh˙n c˘a m˛t chuyên gia y t˜ có 
trình °˛ hai n�m m˛t l�n. 

3. Khách hàng khi˜m th� có th	 liên lˆc v 
i PG&E °	 yêu c�u 
thông báo theo các °�nh dˆng thay th˜ khi các thông báo 
°��c gi °	 ch˝ng nh˙n. 

4. PG&E không th	 b�o °�m là d�ch v� khí ° t và °iˇn s� 
không b� gián °oˆn. Tôi có trách nhiˇm thu x˜p ph��ng 
án khác trong tr��ng h�p d�ch v� khí ° t b� ng�t ho�c 
cúp °iˇn. 

5. Khách hàng c�ng có th	 °��c h��ng l�i t� các ch��ng 
trình ti˜t kiˇm n�ng l��ng nh� Energy Upgrade California® 
HomeUpgrade. The Energy Savings Assistance Program 
dành cho khách hàng °˘ °i�u kiˇn thu nh˙p, cung c�p c�i 
ti˜n mi�n phí. † 	 bi˜t thêm thông tin, vui lòng truy c˙p 
pge.com/saveenergy. 

6. PG&E có th	 chia s“ thông tin liên hˇ c˘a tôi v 
i các t‘ 
ch˝c, ch’ng hˆn nh� các c� quan ti˜p ˝ng khšn c�p c˘a 
ti	u bang và °�a ph��ng, °	 h€ có th	 tr� giúp PG&E và 
cá nhân tôi trong tr��ng h�p cúp °iˇn kéo dài °	 b�o vˇ 
s˝c kh�e và s� an toàn c˘a tôi. 

7. Ph� c�p Medical Baseline thông th��ng cung c�p thêm 
n�ng l��ng � m˝c giá th�p nh�t. Ph� c�p Medical Baseline 
°��c thêm vào °�nh m˝c c�n b�n c˘a ch��ng trình m˝c 
giá thông th��ng c˘a quý v�. † i v 
i d�ch v� °iˇn, m˝c 
ph� c�p là 16.438 kWh m˛t ngày (kho�ng 500 kWh m˛t 
tháng), m˛t kho�n ph� thêm t��ng °��ng v 
i m˝c tiêu 
th� °iˇn m˛t ngày c˘a m˛t h˛ gia °ình s d�ng °iˇn 
trung bình. † i v 
i d�ch v� khí ° t, m˝c ph� c�p là 0.82192 
°�n v� nhiˇt l��ng m˛t ngày (kho�ng 25 °�n v� nhiˇt 
l��ng m˛t tháng), m˛t kho�n ph� thêm t��ng °��ng 
v 
i ba tam cá nguyˇt (quý ba tháng) s d�ng hàng ngày 
c˘a m˛t h˛ gia °ình s d�ng khí ° t trung bình. N˜u 
các kho°n ph˛ c˝p Medical Baseline này không 
˙áp ˆng ˙ˇ˘c nhu c�u v� n�ng lˇ˘ng vì lý do sˆc 
kh�e c�a quý v�, vui lòng liên l�c v�i PG&E t�i s� 
1-800-743-5000. Có th	 °€c thêm thông tin v� ch��ng 
trình Medical Baseline tˆi pge.com/medicalbaseline. 

B��C 2 Dành cho nh�ng khách hàng nh˙n hóa ˘°n d�ch v� c�a bên 
khác không ph�i là PG&E 

TÊN KHU CHUNG C… HOfC KHU NHÀ L…U †‚NG 

†⁄A CH‹ KHU NHÀ 

TÊN QUfN LÝ KHU NHÀ S„ †I–N THO—I QUfN LÝ KHU NHÀ 

TÊN NG…ŁI THUÊ NHÀ  S„ †I–N THO—I NG…ŁI THUÊ NHÀ 

B��C 3 Các l˛a ch	n ˆu tiên v� liên l�c trong trˆ ng h�p cúp ˘i�n 
ho�c liên l�c khác liên quan ˘�n d�ch v� Medical Baseline 
(�ánh d�u t�t c˛ các l˙a chˆn thích h�p.) 

Vui lòng b˛o ˝˛m là PG&E có các l˙a chˆn ˇu tiên v˘ liên l�c c�a quý v� ˝� chúng tôi có 
th� liên l�c quý v� trˇ�c khi th˙c hi�n k˜ ho�ch ng�t ˝i�n ˝� b˛o ˝˛m an toàn công c�ng 
(PSPS) ho�c các tình hu�ng khác có th� dn ˝˜n cúp ˝i�n. Trong m�t s� trˇ�ng h�p, 
chúng tôi c
ng có th� g	i thˇ. T�t c˛ các phˇ ng th�c liên l�c s� ˝ˇ�c s	 d�ng trong 
trˇ�ng h�p có PSPS. 

CÁC LA CH�N �U TIÊN V� LIÊN L C 

S  °iˇn thoˆi: 

S  di °˛ng °	 nh�n tin: 

Email: 

Liên hˇ cho khách hàng b� †i˜c/khi˜m thính s d�ng TTY � s  °iˇn thoˆi: 
TTY là m˛t thi˜t b� vi�n thông chuyên biˇt dành cho ng��i °i˜c và khi˜m thính. 

Quý v� có th	 t� ch˝ng nh˙n tˆi pge.com/selfcertify. 
N˜u quý v� làm °�n cho m˛t c� dân m
i có tình trˆng 
bˇnh lý y t˜ hãy làm °�n tˆi pge.com/medicalbaseline. 
Quý v� có th	 gi °�n bıng gi�y t 
i: PG&E Billing Center 
Medical Baseline, P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208. 

B��C 4  Ch� Ký 

Tôi xác nh�n thông tin � trên là ˝úng. Tôi c
ng xác nh�n cˇ dân s	 
d�ng d�ch v� Medical Baseline cˇ ng� toàn th�i gian t�i ˝�a ch� này 
và c†n ˝˜n ho�c ti˜p t�c c†n ˝˜n d�ch v� c�a chˇ ng trình Medical 
Baseline. Tôi ˝“ng ý cho PG&E xác minh thông tin này. Tôi c�ng 
˙ng ý thông báo ngay cho PG&E n˜u cˇ dân h�i ˙� ˙i�u ki�n 
˙ó chuy 
n n	i � ho c không còn c�n d�ch v˛ c�a chˇ	ng trình 
Medical Baseline n�a. 

KÝ TÊN 

CH‘ KÝ C’A KHÁCH HÀNG NGÀY 

Tài Liˇu T� †˛ng, Báo Cáo S� B˛, Ph�n A 

Thông tin thu th˙p trong °�n này °��c s d�ng theo Chính sách B�o vˇ Thông tin Riêng t� c˘a PG&E. Chính sách B�o vˇ Thông tin Riêng t� này có tˆi pge.com/privacy. 

“PG&E” dùng °	 chƒ Paciÿc Gas and Electric Company, m˛t công ty tr�c thu˛c c˘a PG&E Corporation. ©2021 Paciÿc Gas and Electric Company. †ã °�ng ký b�n quy�n. NhŽng d�ch v� này °��c khách hàng tiˇn ích c˘a California tài 
tr� và PG&E °i�u hành d�
i s� b�o tr� c˘a California Public Utilities Commission. 61-0502        Tháng Sáu 2021   CCC-0621-3795 

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://m.pge.com/?WT.mc_id=Vanity_selfcertify#medical-baseline-allowance/login
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
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