
កាតប់ន ្ថយជាអប្បបរមាននផលប៉ះពាលន់នការបិទថាមពលសម្មាប់សវុត ្ថភិាពសាធារណៈ
ក្រុមហ៊រុន PG&E ្ំពរុងធ្វើ្ារក្លម្អ្ម្មវិ្ី្ារបិទថាមពលសកមាប់សរុវត្ិភាពសា្ារណៈរបស់ធ�ើងធ�ោ�ធ្វើឱ្យកពរឹត្ិ្ារណ៍តូច 
ជាងមរុនមានកបកវងខ្ីជាង និងឆ្ាតជាងមរុនសកមាប់អតិថិជនរបស់ធ�ើង។ PG&E ្ំពរុងធកបើក្ាស់្ន្ានជាធកចើនធ�ើម្ី្ាត់បន្�
ផលប៉ះពាល់នន្ារបិទថាមពលសកមាប់សរុវត្ិភាពសា្ារណៈធនៅ្្នុងសហគមន៍របស់ធ�ើង។ 

ជាមយួនងឹការគរំាមកហំែងននភ្ លើងភេះន្រៃភេះហែភកើនភ�ើង 
ហែលរែ ្ឋភយើងករំៃងុ្្រឈម ្ក រុមែ៊នុ PG&E ករំៃងុរៃ្ងងឹ នងិរៃ្ងើកកេិ ្ចខែិខំ
្្ឹរងហ្្រងរ្រសខ់ លនួភែើម្ើកាែ្់រន ្ថយហានិ្ យ័ននភ្ លើងភេះន្រៃ នងិរកសាសវុែ ្ថភិារៃ 
អែថិជិន នងិសែគមនរ៍្រសភ់យើង។ ជាហ្ នែកមយួននកេិ ្ចខែិខំ្ ្ឹរងហ្្រងទំាងភនះ 
វាចំាបាេស់្រា្រ់ PG&E ភែើម្ើ្រទិេរន ្តអគ ្សិនើស្រា្រស់វុែ ្ថភិារៃសាធារណៈ 
្្រសនិភ្រើអាកាសធាែធុ ្ងនធ់ ្ងរហែលរា្រ្់រញ ្ចចូលហានិ្ យ័អគ ្ិ្ យ័ហែលអាេគរំាម
កហំែងែលហ់្ នែកណាមយួនន្្ររៃន័ ្ធអគ ្សិនើ។ េណំាែក់ារភនះ្ែ រូវបានភគភៅថា
ការ្រទិថាមរៃលស្រា្រស់វុែ ្ថភិារៃសាធារណៈ (PSPS)។

ព័ត៌មានបននថែមអំពីបបភពធនធានសបមាប់ភាពធន់បរំា មាន នៅខាងខ្នង

នធវីការរមួគ្្ន ន�ីម្ីការពារ  
សហគមន៍ពីនភលីងនេះពបព

ក្ រុមហ៊នុ PG&E ្ពំងុធ្ វើការធ ព្ ោះធៅរ្ការក្លម ្អមយួចនំនួកែលអាចធ្ វើឱ្យកពរឹត ្តិការណ៍ ការបតិទថាមពលសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈរានការបោ៉ះពាល់
តតិចសករាបក់្ ន្ែ ខោ្ះននសហគមនក៍ែលរមួរាន៖

ការបែងបែកជាប្ នែក នងិការកណំតឡ់�ើងវញិ
ការែធំ�ើងឧប្រណ៍កែលរានការកបងកច្ជាង 600 ក្ ន្ែ ធៅ ន្ែំ ធនោះរានសមតភ្ាពបញ ្ជូនថាមពល នតិង្ណំតទ់ហំនំនការដាចធ់្ ្ើង។  ធយើង្ពំងុវភិាគការ្ណំតប់ណ្្ញកខសែកាបអគ ្តិសនើរបសធ់យើងធែើម្ ើធានាថាធយើង្ពំងុបោ៉ះពាលែ់លអ់តតិថតិជនតតិចតចួតាមកែលអាចធ្ វើធៅបាន 
្ នែងុកពរឹត ្តិការណ៍ ការបតិទថាមពលសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈនាធពលអនាគត។
ែណ្តា ញប្សែកាែអគ្សិនើខ្នែ តតែូ (Microgrids) ែឡណ្តា ោះអាសននែ
ការបធង កើតបណ្្ញកខសែកាបអគ ្តិសនើខ្នែតតជូច (microgrids) បធណ្្ោះអាសន នែធដាយចាបធ់្ ្ើមពើអនស្ុានើយ ៍នតិងទើតំាងកែលបាន្ណំត ់ 
ទុ្ មនុធ្សែងធទៀតកែលនរឹងអនញុ្ញាតឱ្យក្ រុមហ៊នុ PG&E ្ល្អ់គ ្តិសនើធដាយសវុត ្តិភាព ធដាយធកបើកបាសរ៉់ាសុើនធ្ ្ើងជាបធណ្្ោះអាសន នែធៅធពល 
រាន ការបតិទថាមពលសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈ។ បណ្្ញកខសែកាបអគ ្តិសនើខ្នែតតជូច (microgrids) ទំាងធនោះកត រូវបានរចនាធ�ើង ធែើម្ ើ 
បធកមើែល់្ នធានសហគមនក៍ែលបានកច្រកំល្នតិង / ឬ្ល្អ់តក្បធោជនែ៍លអ់តតិថតិជនមយួចនំនួ្ធំៅ្ នែងុក្ ន្ែ ននសហគមនក៍ែលរានសវុត ្តិភាព្ នែុ
ងការ្ល្ថ់ាមពលធៅធពលរានការបតិទថាមពលសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈ។ 

កម្មវធិើអនញុ្ញាតឱិ្យមានែណ្តា ញប្សែកាែអគ្សិនើខ្នែ តតែូសហគមន ៍(Community Microgrid Enablement Program-CMEP)

ការកស វងយលព់ើសមតភ្ាព្ នែងុការគំាកទសហគមន ៍នតិងអតតិថតិជនធែើម្ ើអ្តិវឌ្ឍបណ្្ញកខសែកាបអគ ្តិសនើខ្នែតតជូច ពហអុតតិថតិជន ឬ 
សហគមនផ៍្ទា លរ់បសព់ួ្ ធគ។ ្តិច ្ចការធនោះអាចរមួបញ ្ចជូលទំាងការឧបតម្ ្ភគំាកទក្ ន្ែ បធច ្្ច ធទសសករាបក់ារអ្តិវឌ្ឍគធករាង ឧប្រណ៍គធករាង 
នតិង្ នែងុ្រណើ ខោ្ះមជូលនត្ិ តិ កែលកត រូវនរឹងគធករាង។ បច ្ចបុ្ន ន្ែ ម ្មវ ិ្ ើធនោះ្ពំងុស ្តិតធកកាមការអ្តិវឌ្ឍ នតិងរងចំ់ាការយលក់ពមពើគណៈ្ម ្មការអគ ្តិសនើ
សារធារណៈរែ ្ឋកាលើហ វវ័រញ៉ (California Public Utilities Commission-CPUC)។

កម្មវធីិសុវតថែថិភាពនភលីងនេះពបពសហគមន៍ 
ការកែលម្អភាពមំាទំាបានយូរ
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នកលម្អភាពមំារំាបានយូរ 



វិ្ាន្ារមួ�ចំនួនក�ល្ានបញ្ចូល្្នុងឯ្សារធនះកតូវ្ានធគគិតថាជាវិ្ាន្ារណ៍កបរុងកប�័ត្បកន្មក�លមានធគោលបំណង្ាត់បន្�ហានិភ័�ននធភ្ើងធឆះនកព។ “PG&E” គឺសំធ�ៅ ធទៅ ធលើក្រុមហ៊រុនហ្ាស 
និងអគ្ិសនី្៉ាសរុីភិច ក�លជា បរុកតសម្័ន្ធរបស់ PG&E Corporation. ©2020 ក្រុមហ៊រុនហ្ាស និងអគ្ិសនី្៉ាសរុីភិច។ រ្្ា សិទ្ធិ កគប់ �៉ាង។ CCC-0620-2523. 05/14/2020។

ធយើង្ពំងុធ្ វើការធែើម្ ើ្ ល្ជ់ជូនែធំណ្ោះកសាយែលអ់តតិថតិជនរានែ្់ៗ ធែើម្ ើ្ ណំត់្ លបោ៉ះពាល់
ននការបតិទថាមពលសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈនាធពលអនាគត។ ទំាងធនោះ រមួ បញ ្ចជូល ទំាង៖

 � កម្មវធិើឡ�ើកទកឹែតិ តាែឡំោោះការែឡង កើតអគ ្សិនើឡោយ្្លួនឯង  
(Self-Generation Incentive Program-SGIP)
អនញុ្ញាតឱ្យអតតិថតិជនពកងើ្ ថាមពលអគ ្តិសនើ ្ នែងុអ�ំងុធពលកពរឹត ្តិការណ៍បតិទថាមពល 
សករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈ ធដាយបកនម្បន ទាុ្ អាគយុធៅ្ នែងុក្នការសវុត ្តិភាពធ្ ្ើង
ធេោះនកពរបសព់ួ្ ធគ។ ្ម ្មវ ិ្ ើ SGIP ្ល្ក់ារធលើ្ ទរ្ឹ ចតិតក្ែលកគបក់គងរហជូតែល ់
100% ននអាគយុ នតិងនថច្ណំ្យសករាបអ់តតិថតិជនងាយរងធកគាោះ 
ឡោយប្ អែកឡ�ើប្រាកែ់ណូំ� ទើតំាង តប្ម រូវការឡវជ ្ជសាប្សតា នងិប្្តឹ តាកិារណ៍ែិទ 
ថាម្�សប្មាែ់សវុត ្ភិា្សាធារណៈកនង្មក។

      ឡោ�ឡៅនន�ក្ខណសម្បត តាសិប្មាែ់ការែ�ូរ លួមកម្មវធិើ SGIP មាន៖
 ជាអតថិជិនបែ� មានតប្ម រូវការឡវជ ្ជសាប្សតាជាម�ូោឋា ន ឬរានជនូែណឹំងប្ក រុមហ៊នុ PG&E អំ្ ើស្ានភា្សុ្ ភា្បែ�អាែគរំាម 

កបំហងែ�អ់ាយជុើវតិប្ែសនិឡែើោែថ់ាម្�អគ្សិនើ ឬជាមនសុសែមានប្រាកែ់ណូំ�ទាែបែ�មាន�ក្ខណសម្បត តាបិ្គែ់ប្ោន់
 ឡហើយ ការ្ពំងុរសធ់ៅ្ នែងុតបំន2់ ឬតបំន3់ ននការគរំាម្កំហងអគ ្ត្ិ វ័យ ឬការដាចថ់ាមពលធដាយសារកតការបតិទថាមពលសករាបស់វុត ្តិភាព 

សាធារណៈ្នង្ម្ពើរែង ឬធកចើនជាងធនោះ។ 

សករាប ់្ត័ម៌ានែបនម្ នតិង អនវុត តាសប្មាែ់កម្មវធិើឡ�ើកទកឹែតិ តាែឡំោោះការែឡង កើតអគ ្សិនើឡោយ្្លួនឯង (SGIP) អតតិថតិជនធៅ្ នែងុតបំនក់ត រូវ
បានធលើ្ ទរ្ឹ ចតិតឱ្្យចជូលធៅធគហទពំវ័រ pge.com/pspsbattery។ សជូមធមើលធសៀវធៅកណនំាស្ើពើ្ ម ្មវ ិ្ ើ SGIP ធលើ្ ទរ្ឹ ចតិតច្ធំពាោះការ 
បធង កើតអគ ្តិសនើធដាយខ ្នួឯង (SGIP) ធៅ selfgenca.com/home/resources/ សករាបព់វ័តរ៌ានបកនម្។

 � កម្មវធិើ�ទ ្ធភា្ទទលួ�រាន នងិធនធានសប្មាែ់ឡប្ោោះមហនតារាយ
ក្ រុមហ៊នុ PG&E ្ពំងុសហការជាមយួមជូលនត្ិ តិកាលើហ វវ័រញ៉សករាបម់ជ្ឈមណ្ឌ លការរសធ់ៅឯ្រាជ្យ (California Foundation for 
Independent Living Centers-CFILC) ធែើម្ ើ្ ល្ល់ទ ្ធភាពែលអ់តតិថតិជនកែលរានល្ ្ខណសម្ត ្តិកគបក់គានក់ែលធកបើឧប្រណ៍ 
ធវជស្ាកសអ្គ ្តិសនើអាចធកបើកបាសអ់ាគយុចលវ័ត តាមរយៈ្ម ្មវ ិ្ ើជនំយួការជលួធៅជា្ម ្មសតិទ ្ធតិផ្ទា ល ់ឬការដា្ព់ា្្យសុកំបា្់្ ម ្ចើហតិរញ ញាវត ្។ុ 

 ្នធានបកនម្កែលបានសា្ល្ងតាមរយៈ្ម ្មវ ិ្ ើធនោះរមួរាន៖

្នធានែរ្ឹ ជញ ្ជូនកែលែធំណើ រការបាន្ នែងុកពរឹត ្តិការណ៍ការបតិទថាមពលអគ ្តិសនើសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈ

បវ័ណ ្ណបញ្្្ព់ើសណ្្ឋ គារ្ នែងុអ�ំងុធពលកពរឹត ្តិការណ៍ការបតិទថាមពលអគ ្តិសនើសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈ

កបា្ឧ់បតម្ ្ភសករាបអ់ាហារបនាទា បព់ើការបតិទថាមពលអគ ្តិសនើសករាបស់វុត ្តិភាពសាធារណៈ

្សែព វ្ សាយ នតិងការអបរ់ធំកតៀមសករាបភ់ាពអាសន នែ

្សែព វ្ សាយការចោុះធ ្្ម ោះ្ នែងុ្ម ្មវ ិ្ ើ Medical Baseline Program

អតតិថតិជនកែលចាបអ់ារម ្មណ៍ចងក់ស វងយលប់កនម្អពំើ្ ម ្មវ ិ្ ើធនោះកត រូវបានធលើ្ ទរ្ឹ ចតិតឱ្្យទា្ទ់ងមជ្ឈមណ្ឌ លការរសធ់ៅឯ្រាជ្យ្ នែងុ 
កស រ្ុ របសព់ួ្ ធគ។ អតតិថតិជនអាចកស វងរ្ទើតំាងននមជ្ឈមណ្ឌ លការរសធ់ៅឯ្រាជ្យធដាយចជូលធៅកាន ់cfilc.org/find-ilc។

ធនធានធន់បរំាសបមាប់អតថិថថិជន

នសវង យល់ បននថែម
កបសតិនធបើអន្ែ រានសណួំរបកនម្ធទៀតអពំើការខតិតខកំបរឹងកកបងសករាបភ់ាព្នក់ទំារបស ់PG&E សជូមអុើកម៉ល wildfiresafety@pge.com។


