Medical Baseline Program (bằng tiếng Việt)
Nếu quý vị là khách hàng sử dụng dịch vụ dành cho cư gia và có một chứng bệnh khiến quý vị có
nhu cầu năng lượng đặc biệt, PG&E có chương trình trợ cấp tài chánh để giúp đỡ quý vị.
Chương Trình Trợ Cấp Tài Chánh cho Khách Hàng Có Nhu Cầu Năng Lượng Đặc Biệt do Sức Khỏe
(Medical Baseline Program) của chúng tôi cung cấp thêm năng lượng ở mức giá thấp nhất nếu
quý vị có thiết bị y tế hội đủ điều kiện trong nhà, hoặc một chứng bệnh cần phải có hệ thống
sưởi ấm hay làm lạnh. Với chương trình này, quý vị trả ít hơn cho năng lượng mà quý vị cần.
Ví dụ về nhu cầu và thiết bị y tế hội đủ điều kiện là: xe lăn chạy bằng điện, máy CPAP cung cấp
áp suất đường khí dương liên tục để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ, hoặc bệnh suyễn và các
chứng bệnh khác đặc biệt cần đến hệ thống sưởi ấm và làm lạnh.
Tình trạng hội đủ điều kiện không dựa trên thu nhập, mà chỉ dựa trên nhu cầu y tế của bệnh
nhân ở nhà.
Sau đây là cách thức nộp đơn xin.
Bước 1: Tới website pge.com/medbaseline, tải xuống và điền mẫu đơn xin. Đừng quên ghi số
trương mục PG&E của quý vị, quý vị có thể tìm số này trong bản kết toán dịch vụ năng lượng
của quý vị.
Bước 2: In ra đơn xin và mang đến gặp bác sĩ của quý vị để đề nghị họ điền phần dành cho họ và
ký tên.
Bước 3: Gửi đơn xin đã điền và ký tên qua đường bưu điện tới:
PG&E
Attention: Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208
Công ty PG&E luôn sẵn lòng giúp đỡ quý vị.
Tìm hiểu thêm về Chương Trình Trợ Cấp Tài Chánh cho Khách Hàng Có Nhu Cầu Năng Lượng
Đặc Biệt do Sức Khỏe của chúng tôi, các chứng bệnh hội đủ điều kiện, và tài liệu đơn xin cập
nhật nhất. Gọi số 1-800-743-5000 hoặc tới website pge.com/medbaseline.

