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Community Wildfire Safety Program 
[Audience] Talking Points 

 
Slide 1: Introduction 

Slide 1 : مقدمة 
 

• Thank you for taking the time to meet with us today to discuss our Community Wildfire 
Safety Program (CWSP).  

 Community)مناقشة برنامجنا الُمجتمعي للسالمة من حرائق الغابات شكًرا لك على تخصیص وقتك لمقابلتنا الیوم من أجل  •
Wildfire Safety Program, CWSP) 

• Today, we want to talk about what we are doing to reduce the threat of wildfire locally 
and systemwide, and the opportunities for us to work together to improve the Public 
Safety Power Shutoff program (PSPS) in 2020. 

الفرص  ، وكذلك مستوى النظامنفعلھ للحد من خطر حرائق الغابات على المستوى المحلي وعلى نرید أن نتحدث الیوم عما  •
 Public Safety)المتاحة أمامنا للتعاون سویًا من أجل تحسین برنامج قطع التیار الكھربائي من أجل السالمة العامة 

Power Shutoff program, PSPS)   2020في عام . 
 
Slide 2: Safety 

Slide 2  : السالمة 
• We know that everyone is currently focused on staying safe from COVID-19 and 

appreciate your participation during this challenging time. 
، وھو ما یجعلنا نقدر  )COVID-19(یركزون على الحفاظ على سالمتھم من فیروس كورونا    - في الوقت الحالي- نعلم أن الجمیع  •

 . مشاركتك خالل ھذه الفترة العصیبة 
• Guidance has been developed to identify the essential work that must continue for the 

benefit of our customers and communities, and this includes work associated with 
CWSP. 

ن  ، وھذا ئنا ومجتمعاتنااألعمال األساسیة التي یجب أن تستمر من أجل تحقیق مصلحة عمالقد ُوِضعت إرشادات لتحدید  • یتضمَّ
 .CWSPاألعمال المرتبطة ببرنامج 

• We understand the importance of keeping the lights on, especially given the current 
stay-at-home orders. We are determined to do everything possible to address both the 
impact of the COVID-19 pandemic and the threat of catastrophic wildfires. Our 
overriding goal is to ensure public safety and PSPS is an important tool for doing so.  

بذل  عقدنا العزم على أن نولقد  .  ندرك أھمیة اإلبقاء على تشغیل اإلضاءة، خاصة في ظل األحكام الحالیة الملزمة بالبقاء في المنزل  •
والتھدید الذي تشكلھ حرائق الغابات  )  COVID-19(كل ما في وسعنا لمعالجة كل من التأثیر الناجم عن جائحة فیروس كورونا 

 . بمثابة أداة مھمة لتحقیق ھذا الھدف  PSPSویتمثل ھدفنا األساسي في ضمان السالمة العامة، ویعتبر برنامج . الكارثیة
• This situation is evolving, and we will continue to adjust our work as necessary to 

deliver safe, reliable energy and to keep our customers, communities and employees safe.  
ومن أجل  من أجل توفیر طاقة آمنة وجدیرة بالثقة   العمل بالقدر الالزم  تعدیل  نواصل، وما زلنا ھذا الموقف آخذًا في التطورال یزال  •

 . الحفاظ على سالمة عمالئنا ومجتمعاتنا وموظفینا
 
Slide 3: Community Wildfire Safety Program / Topics for Today 

Slide 3  :موضوعات لھذا الیوم /البرنامج المجتمعي للسالمة من حرائق الغابات 
• With the complex wildfire threat our state faces, PG&E has a vital responsibility to 

enhance and expand our wildfire safety efforts to further reduce wildfire risks and keep 
our customers and the communities we serve safe. 

ل تواجھ والیتنا المعقدة التي  بالتزامن مع تھدیدات حرائق الغابات • مسؤولیة أساسیة في تعزیز وتوسیع جھودنا   PG&E، تتحمَّ
من أجل مواصلة الحد من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على سالمة العمالء   الرامیة إلى الحفاظ على السالمة من حرائق الغابات 

 . والمجتمعات التي نخدمھا
• Our Community Wildfire Safety Program includes short-, medium- and long-term plans to 

make our system safer, such as: 
خطٍط قصیرة المدى ومتوسطة المدى وطویلة المدى من أجل جعل  یشتمل برنامجنا الُمجتمعي للسالمة من حرائق الغابات على  •
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 : ، مثل نظامنا أكثر أمانًا
o Making Public Safety Power Shutoff (PSPS) events smaller in size, shorter in 

length and smarter for our customers  
o  حجم إجراءات قطع التیار الكھربائي من أجل السالمة العامة تقلیص )PSPS ( ًوفترات انقطاعھا وجعلھا أكثر ذكاء  

 لعمالئنا
o Installing new grid technology 

o  تقنیَّة شبكیَّة جدیدة تركیب 
o Hardening the electric system 

o  تقویة النظام الكھربائي 
o Performing enhanced vegetation management  

o  االرتقاء بإدارة نمو النباتات 
• We all rely on electricity for everyday life and we want to work together with our 

customers on solutions that can prevent wildfires and keep our communities safe. 
منع  من أجل إیجاد حلول قادرة على  في التعاون مع عمالئنا نحن جمیعًا نعتمد على الطاقة الكھربائیة في حیاتنا الیومیة، ونرغب  •

 . حرائق الغابات والحفاظ على سالمة مجتمعاتنا
 
Slide 4: PG&E’s Electric System 

Slide 4  : النظام الكھربائي لدى  PG&E 
 

Slide 5: Wildfire Risks Across PG&E’s Service Territory 
Slide 5 : مخاطر حرائق الغابات عبر أنحاء المنطقة التي تخدمھاPG&E 

• High temperatures, extreme dryness and record-high winds have created conditions in 
our state where any spark at the wrong time and place can lead to a major wildfire. 

ا  الشد�دة إن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشد�د وال��اح   • ا ق�اس��
�
ي واليتنا تجعل قد خلقت ظروف

ي   �ف
ارة تحدث �ف من أي �ث

ي الغابات
ا لنشوب ح��ق هائل �ف ا كاف��  . اللحظة الخاطئة والمكان الخا�ئ سبب�

• More than half of the area where our customers live and work is at high risk for wildfires. 
 . لمخاطر شدیدة بحدوث حرائق الغابات التي یعیش ویعمل فیھا عمالؤنا یتعرض أكثر من نصف مساحة المنطقة  •

• With the increased wildfire threat our state faces, PG&E is enhancing and expanding 
our efforts to reduce wildfire risks and keep our customers and communities safe. 

على تعزیز وتوسیع نطاق جھودنا المبذولة من   PG&Eالتي تواجھھا والیتنا، تعمل   تھدیدات حرائق الغابات بالتزامن مع تفاقم  •
 . مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على سالمة عمالئنا ومجتمعاتنا  أجل الحد من 

 
Slide 6: What Is A Public Safety Power Shutoff? 

Slide 6 :ما المقصود بقطع التیار الكھربائي من أجل السالمة العامة؟ 
 
Slide 7: What Is A Public Safety Power Shutoff? (PSPS) 

Slide 7 :تیار الكھربائي من أجل السالمة العامة؟ ما المقصود بقطع ال)PSPS ( 
• If severe weather threatens a portion of the electric system, it may be necessary for 

PG&E to turn off electricity in the interest of public safety. This is called a Public Safety 
Power Shutoff. 

بقطع التیار   PG&E، فقد یكون من الضروري أن تقوم ظروف الطقس الشدیدة تھدد جزًءا من النظام الكھربائيإذا كانت  •
 ". قطع التیار الكھربائي من أجل السالمة العامة"وھذا ما یُطلق علیھ  . من أجل الحفاظ على السالمة العامة الكھربائي 

• This year, PG&E is improving our PSPS program by making events smaller in size, 
shorter in length and smarter for our customers. 

على نطاق أضیق ولفترات أقصر  من خالل جعل حاالت قطع التیار   PSPSعلى االرتقاء ببرنامج ھذا العام  PG&Eتعمل  •
 . وبأسلوب أكثر ذكاء من أجل عمالئنا

• The sole purpose of a PSPS is to reduce the risk of major wildfires during severe 
weather. 

 . الحد من مخاطر حرائق الغابات الھائلة أثناء الظروف الجویة الشدیدةإلى  PSPSیھدف الغرض الوحید من برنامج   •
• With more than half of the area where our customers live and work now at high risk 

for wildfires, PSPS is an important tool for keeping customers and communities safe.  
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یعد  PSPS، فإن برنامج نصف المنطقة التي یعیش ویعمل فیھا عمالؤنا اآلن تتعرض لمخاطر حرائق الغابات أكثر من  ألننظًرا  •
 . أداة مھمة للحفاظ على سالمة العمالء والمجتمعات 

• We know that turning off power can prevent wildfires, but also disrupts lives and can 
include its own risks, particularly for those who need power for medical equipment.  

صة  وقد یتضمَّن مخاطره الخاصة، خا   یمنع حرائق الغابات، ولكنھ أیًضا یعطل حیاة الناسنعلم أن قطع التیار الكھربائي قد  •
 . لألشخاص الذین یحتاجون إلى الطاقة الكھربائیة من أجل تشغیل المعدات الطبیَّة

• That is why our work this year is focused on reducing the impacts on our customers 
without compromising safety.  

 . دون التھاون في تحقیق السالمة ذلكیُركز عملنا ھذا العام على الحد من تضرر عمالئنا من لھذا السبب،   •
 
 
Slide 8: What Weather Could Lead to a PSPS? 

Slide 8 :  الظروف الجویة التي قد تؤدي إلى قطع التیار من أجل السالمة العامة  ھي ما)PSPS( ؟ 
• We carefully review a combination of many criteria when determining if power should be 

turned off for safety. 
 . عند تحدید مدى ضرورة قطع التیار الكھربائي للحفاظ على السالمة بمنتھى الحرص على مراجعة مجموعة من المعاییر نعمل  •

• While no single factor drives a PSPS event, these factors generally include: 
، إال أن ھذه العوامل تتضمن )PSPS(یدفعنا إلى قطع التیار من أجل السالمة العامة   عامل واحد منفردعلى الرغم من أنھ ال یوجد  •

 : بشكل عام ما یلي
o A Red Flag Warning  

o  رایات التحذیر الحمراء 
o Low humidity levels 

o  انخفاض مستویات الرطوبة 
o Forecasted sustained winds 

o  تنبؤات الریاح المستمرة 
o Condition of dry fuel on the ground  

o  ظروف وجود وقود جاف على األرض 
o On-the-ground, real-time observations 

o  المالحظات المیدانیة لحظة الحدوث 
 
 
Slide 9: How Are We Improving For This Year? 

Slide 9 :  ھذا العام؟  بھا  التي نقوم أوجھ التحسین  ھي ما 
• We are listening to our customers about how we can do better by taking feedback and 

acting on what we hear. This year, we are focused on making PSPS events: 
ونركز هذا  . من خالل جمع التعل�قات والت�ف بناًء ع� ما �سمعهإ� آراء عمالئنا حول ك�ف�ة أداء عملنا �شكل أفضل ننصت  •

 : PSPSالعام ع� جعل حاالت تطبيق برنامج 
o Smaller in size: We are upgrading our electric system to prevent wildfires 

and reduce the size of PSPS events by one-third compared to 2019.  
o  لمنع حرائق الغابات وتقلیص حجم تطبیق برنامج  نظامنا الكھربائي  على تحسین نعمل  :أضیق نطاقًاPSPS 

 . 2019بنسبة الثلث مقارنة بعام 
o Shorter in length: We are seeking to cut restoration times in half compared to 

2019 so that we restore power within 12 daylight hours after severe weather has 
passed. 

o  حتى یمكننا استعادة  2019ما كانت علیھ عام  تقلیص أوقات االستعادة إلى نصفنسعى إلى  :لفترات زمنیّة أقصر ،
 . سیة ساعة نھاًرا بعد مرور الظروف الجویة القا  12الطاقة خالل 

o Smarter for customers: We are refining our weather models and providing 
better information and resources to customers and communities. 

o  لعمالئنا  توفیر موارد ومعلومات أفضلو  تحسین نماذج الطقس لدینانعمل على  :أكثر ذكاًء بالنسبة إلى العمالء
 .ومجتمعاتنا
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Slide 10: How Are We Improving For This Year? (cont.) 
Slide 10 :یتبع(ھذا العام؟  بھا  التي نقوم أوجھ التحسین  ھي  ما ( 

• Smaller in size: 
 : أضیق نطاقًا  •

o Installing more than 600 devices capable of re-directing power and limiting the 
size of outages so fewer communities are without power. 

o  وتقلیص حجم االنقطاعات بحیث تقتصر في عدد أقل من   جھاز قادر على إعادة توجیھ الطاقة 600تركیب أكثر من
 . المجتمعات

o Installing microgrids that use generators to keep the lights on for whole 
communities. 

o  للمجتمعات بأكملھا بمولدات للحفاظ على اإلنارةتركیب شبكات صغیرة تستعین. 
o Conducting targeted undergrounding as part of system hardening. 

o كجزء من تقویة النظامأعمال مستھدفة تحت األرض  إجراء . 
 

Slide 11: How Are We Improving For This Year? (cont.)  
Slide 11 :یتبع (ھذا العام؟   نقوم بھا أوجھ التحسین التي   ھي  ما ( 

• Shorter in duration: 
 : لفترات أقصر  •

o Adding more field crews to speed inspection of lines 
o  الخطوط لتسریع عملیات فحص   المزید من الطواقم المیدانیةإضافة 

o Expanding helicopter fleet from 35 to 65 for aerial line inspections 
o  الھواء   الخطوط منمن أجل فحص  65إلى  35من   أسطول الطائرات المروحیةتوسیع 

o Commissioning two new airplanes for aerial line inspections 
o  الھواء  الخطوط منجدیدتین إلجراء عملیات فحص   طائرتین تكلیف 

o Utilizing infrared equipment to inspect at night 
o  إلجراء الفحص لیالً  معدات األشعة تحت الحمراءاستخدام 

 
Slide 12: How Are We Improving For This Year? (cont.)  

Slide 12 :  یتبع (ھذا العام؟   نقوم بھا أوجھ التحسین التي  ھي ما ( 
• Smarter for customers: 

 : أكثر ذكاًء بالنسبة إلى العمالء •
o Provide more accurate/timely communications and additional resources: 

o في الوقت المناسب وموارد إضافیة / توفیر مراسالت أكثر دقة : 
 Enhancing meteorology technology to pinpoint severe weather 

  للتعرف على الظروف الجویة القاسیة  تقنیة األرصاد الجویة تعزیز 
 Bolstering website capacity 

  سعة الموقع اإللكتروني تعزیز 
 Improving customer alerts and notifications 

  واإلشعارات المقدمة للعمالء  التنبیھات تحسین 
 Upgrading Community Resource Centers 

  مراكز الموارد المجتمعیة ترقیة 
 Improving coordination with local agencies and critical service providers 

 الوكاالت المحلیة ومقدمي الخدمات الحیویة  تحسین سبل التعاون مع 
o Deliver more assistance before, during and after a PSPS event: 

o  تقدیم المزید من المساعدة قبل إجراءPSPS  وأثناءه وبعده : 
 Working with the California Foundation for Independent Living Centers 

and other Community Based Organizations to support vulnerable 
customers 

  لدعم العمالء  المؤسسات المجتمعیة  وغیرھا منمؤسسة كالیفورنیا لمراكز المعیشة المستقلة  العمل مع
 الضعفاء

 Making it easier for eligible customers to join and stay in the Medical 
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Baseline program 
  المعلومات الطبیَّة األساسیة والبقاء فیھ  المؤھلین ببرنامجالتحاق العمالء تسھیل 

 Expanding in-language communications 
  المراسالت باللغات توسیع 

 
Slide 13: Progress to Help Prevent Wildfires 

Slide 13  : التقدم المحرز للمساعدة في منع حرائق الغابات 
 
Slide 14: Wildfire Mitigation Plan 2019 vs. 2020 by the Numbers 

Slide 14 :  2020مع عام  2019الغابات لعام مقارنة باألرقام بین خطة تخفیف مخاطر حرائق 
• We have provided details regarding the work we conducted in 2019 and the work we are 

targeting in 2020. 
 . 2020العمل الذي نھدف إلى القیام بھ في   و  2019العمل الذي قمنا بھ في عام لقد قدمنا تفاصیل حول  •

• As you can see, we are taking immediate and comprehensive actions to upgrade our 
infrastructure, monitor fire threats in real time and institute new wildfire safety 
measures throughout our service territory.  

ووضع  في أوقات حدوثھا الفعلیة   ة بنیتنا التحتیة ورصد تھدیدات الحرائقنتخذ إجراءات فوریة وشاملة لترقیوكما ترون، فنحن  •
 . عبر أنحاء المنطقة التي نخدمھا  تدابیر أمنیة جدیدة لمنع حرائق الغابات 

 
Slide 15: Vegetation Management 

Slide 15  : إدارة نمو النباتات 
• In response to the growing wildfire threat, we have expanded and enhanced our 

vegetation and safety work. This includes addressing vegetation that poses a higher 
potential for wildfire risk in high fire-threat areas. 

ا�دة، فقد قمنا  • ف وهذا يتضمن  . والسالمةبتوسيع وتع��ز جهودنا المتعلقة بالنباتات استجابة لتهد�دات حرائق الغابات الم�ت
ا بالتعرض للحرائق ي المناطق األ��� تهد�د�

ي الذي �شكل احتمال�ة أ��ب لمخاطر حرائق الغابات �ف
 .معالجة الغطاء النبائت

• Our Enhanced Vegetation Management work includes the following: 
ف إدارة نمو النباتاتو�شتمل   •  : ع� ما ��ي   جهودنا لتحسني

o Exceeding state standards for minimum clearances around the power lines. 
o ف�ما �خص الحد األدئف من مساحات اإلخالء المح�طة بخطوط ال�ه��اء تجاوز معاي�ي الوال�ة . 

o Clearing to the sky the limbs and branches that overhang the 4-foot clearance 
zone around the lines.  

o ي نطاق  إجراء تطه�ي كامل إلزالة فروع األشجار وأطرافها
ي مساحات اإلخالء المح�طة بخطوط ال�ه��اء �ف

  4المعلقة �ف
 .أقدام

o Conducting inspections to remove hazardous vegetation such as dead, 
diseased, dying or defective trees that pose a potential risk to the lines or 
equipment, in addition to our routine patrols. 

o ة أو المعيبة ي �شكل    إجراء عمل�ات فحص إلزالة النباتات الخطرة مثل األشجار الميتة أو الم��ضة أو الُمحت�ف اليت
ا محتمً� ع� الخطوط أو المعدات، باإلضافة إ� دور�اتنا الروتين�ة  .خطر�

o Evaluating the condition of trees that may need to be addressed if they are tall 
enough to strike the lines or equipment.  

o ي قد تحتاج إ� المعالجة إذا كانت   تقي�م حالة األشجار ي لالرتطام بالخطوط أو المعداتاليت
 . ط��لة لدرجة تك�ف

 
Slide 16: System Hardening and Resiliency 

Slide 16 :  وتقویة النظام مرونة 
• As part of PG&E’s efforts to prevent wildfires, we are strengthening the electric system to 

further reduce wildfire risk and better withstand severe weather. 
من أجل مواصلة الحد من   ي تقویة النظام الكھربائالرامیة إلى منع حرائق الغابات، فإننا نعمل على  PG&Eمن بین جھود  •

 . التعرض لمخاطر حرائق الغابات وزیادة القدرة على تحمل الظروف الجویة القاسیة 
• We’re hardening our infrastructure with stronger poles, covered power lines and 

targeted undergrounding. 
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 . أعمدة أقوى وخطوط كھربائیة مغطاة وأعمال مستھدفة تحت سطح األرضنعمل على تقویة بنیتنا التحتیة باستخدام  •
• This work is taking place across 7,100 miles of distribution lines over the next several 

years in the highest fire-threat areas. Electric system hardening work will: 
میل من خطوط التوزیع على مدى السنوات العدیدة القادمة في المناطق األكثر عرضة   7,100یُجرى ھذا العمل على طول  •

 : وسوف تعمل جھود تقویة النظام الكھربائي على . لتھدیدات الحرائق
o Help reduce the risk of wildfire due to environmental factors.  

o  بسبب العوامل البیئیة یل مخاطر حرائق الغابات في تقلالمساعدة. 
o Enhance long-term safety, especially during times of high fire-threat.  

o خاصة في األوقات التي تتزاید فیھا تھدیدات الحرائقتعزیز السالمة على المدى الطویل ، . 
o Significantly improve reliability during winter weather.  

o  تحسینات كبیرة على درجة الموثوقیة خالل الظروف الشتویةإجراء . 
• Our goal is to harden approximately 240 distribution circuit miles in 2020.  

 . 2020میالً من دوائر التوزیع تقریبًا خالل عام   240تقویة یتمثل ھدفنا في  •
 
 
Slide 17: Inspection Plans 

Slide 17  : الفحص خطط 
• Our updated System Inspections Program evaluates our electric infrastructure on an 

ongoing basis to find and fix potential risks to the safety and reliability of our system. 
  تحدید ومعالجة المخاطر المحتملةمستمًرا من أجل  تقییًما لفحص النظام على تقییم بنیتنا التحتیة الكھربائیةیعمل برنامجنا المحدث  •

 . التي تھدد السالمة وتؤثر في موثوقیة نظامنا
• Through the System Inspections Program, PG&E is conducting safety inspections of 

distribution, transmission and substation equipment throughout our service territory. 
في جمیع أنحاء   عملیات فحص لمعدات التوزیع والنقل والمحطات الفرعیة PG&Eمن خالل برنامج فحص النظام، تُجري  •

 . المنطقة التي نخدمھا
• Continuing in 2020, we are accelerating our inspection cycles beyond compliance 

regulations to align with wildfire risk. 
حتى تتناسب مع مخاطر   تسریع دورات الفحص لدینا بما یتجاوز لوائح االمتثال ، نعمل على  2020واستمراًرا لذلك في عام  •

 . حرائق الغابات
• We are prioritizing work in areas of extreme (Tier 3) and elevated (Tier 2) wildfire risk 

as defined by the California Public Utilities Commission (CPUC) High Fire-Threat District 
Map. 

على النحو المحدد   )2الفئة (والمتصاعدة ) 3الفئة (األولویة للعمل في المناطق المعرضة لمخاطر حرائق الغابات الشدیدة نعطي  •
 California Public Utilities)ضیة المرافق العامة في كالیفورنیا في خریطة منطقة تھدیدات الحرائق المرتفعة لدى مفو

Commission, CPUC) 
• Electric infrastructure in Tier 3 and Tier 2 areas will be evaluated more frequently, 

while infrastructure in non-high fire-threat areas will be inspected at least every six years. 
، بینما سیتم فحص البنیة التحتیة في  للتقییم بشكل أكثر تكراًرا  2والفئة  3ستخضع البنیة التحتیة الكھربائیة في مناطق الفئة  •

 . المناطق غیر المعرضة لتھدیدات الحریق العالیة مرة واحدة على األقل كل ستة أعوام
• In 2020, we plan to inspect more than 15,000 miles of electric lines.  

 میل  15,000خطوط كھربائیة یتجاوز طولھا ، نخطط لفحص 2020في عام  •
o We will inspect all lines in Tier 3 areas and one-third of all lines in Tier 2 areas. 

o  2ثلث المناطق الموجودة في الفئة و  3الفئة  جمیع الخطوط الموجودة في مناطقسوف نفحص . 
• All of the highest-priority conditions found through inspections will be promptly repaired 

or made safe.  
 . إلجراءات اإلصالح أو التأمین الفوريأثناء الفحص   الحاالت ذات األولویة القصوى التي یتم اكتشافھا ستخضع جمیع  •

 
Slide 18: Preparing for Public Safety Power Shutoffs 

Slide 18  :التأھب لحاالت قطع التیار الكھربائي من أجل السالمة العامة 
 
Slide 19: Advance PSPS Alerts for Customers 
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Slide 19  : تنبیھاتPSPS  المسبقة للعمالء 
• We will provide alerts to customers in advance of a PSPS. 

 . )PSPS(تنبیھاٍت مسبقة للعمالء قبل إجراء قطع التیار الكھربائي من أجل السالمة العامة  سنقدم  •
• Our goal, dependent on weather, is to send customer alerts two days ahead, one day 

ahead and just prior to shutting off power through automated calls, texts and emails. 
ثم   ثم قبل یوم واحد منھ  قبل یومین من قطع التیار الكھربائي یتمثل ھدفنا، حسب ظروف الطقس، في إرسال تنبیھات إلى العمالء  •

 . المكالمات الھاتفیة اآللیة والرسائل النصیة ورسائل البرید اإللكتروني من خالل  قبل قطعھ مباشرة
o Customers will also be notified when their power has been restored. 

o  بموعد استعادتھم للتیار الكھربائي كما سیتم إخطار العمالء . 
• This year, we are updating our customer alerts to provide more detail earlier – including 

a window of estimated time of shutoff and restoration – about what to expect during 
PSPS events.  

ي هذا العام، نعمل ع� تحد�ث تنبيهاتنا للعمالء من أجل  •
ي وقت مبكر أ��� �ف

ا   – تقد�م م��د من التفاص�ل �ف بما يتضمن تقدير�
وذلك حول ما �مكن توقعه خالل إجراءات قطع الت�ار من أجل السالمة   –  لمدة انقطاع الت�ار المتوقعة وموعد استعادة الت�ار

 ). PSPS(العامة 
• We will also provide updates on pge.com/pspsupdates and through social media 

channels, local news and radio outlets. 
التواصل االجتماعي واألخبار المحلیة   وسائل ومن خالل   pge.com/pspsupdatesكما سنقدم أیًضا تحدیثات على  •

 . والمحطات اإلذاعیة
 

Slide 20: How is PG&E Improving Restoration Times? 
Slide 20 : كیف تعملPG&E   على تحسین أوقات استعادة التیار؟ 

• After the weather has passed and it is safe to do so, our crews will visually inspect for 
damage to ensure the lines are safe to energize. 

بإجراء فحص بصري للبحث عن أي حاالت  ، ستقوم طواقمنا  بعد مرور الظروف الجویة وبعد أن تصبح استعادة التیار أمًرا آمنًا •
 . خطوطنا للعمل بأمان من أجل التأكد من جاھزیة  تلف 

• This year, we are seeking to cut restoration times in half so that we restore power 
within 12 daylight hours after severe weather has passed. 

بعد مرور  ساعة نھاًرا   12نستعید التیار خالل بحیث  نسعى إلى تقلیص مدة انتظار استعادة التیار إلى النصف في ھذا العام،  •
 . الظروف الجویة القاسیة

o Nearly doubling our exclusive-use helicopter fleet during events from 35 to 65. 
o 65إلى   35خالل األحداث لیرتفع من   مضاعفة أسطول الطائرات المروحیة المخصصة الستخدامنا الحصري . 

o Using two airplanes with infrared cameras capable of inspecting transmission 
lines at night. 

o  بحیث یمكنھا فحص خطوط النقل لیالً  استخدام طائرتین مزودتین بكامیرات تعمل باألشعة تحت الحمراء . 
o Adding more field crews to speed up inspections.  

o  لتسریع وتیرة الفحص   إضافة المزید من الطواقم المیدانیة . 
o Utilizing mutual assistance from other utility companies to support PSPS 

restoration inspections, when needed. 
o لدعم عملیات الفحص التي تجرى الستعادة التیار بعد إجراءات   استغالل المساعدة المتبادلة مع شركات المرافق األخرى

PSPS عند الحاجة ، . 
 
Slide 21: Community Resource Centers (CRCs) 

Slide 21 : مراكز الموارد المجتمعیة)s (CRCsCommunity Resource Center( 
• During a PSPS event, PG&E will open Community Resource Centers (CRCs) where 

community members can access resources. 
ي  ) CRCs(مرا�ز الموارد المجتمع�ة بفتح  PG&E، ستقوم  )PSPS(خالل إجراءات قطع الت�ار من أجل السالمة العامة  •

اليت
 . �مكن فيها ألفراد المجتمع أن �حصلوا ع� الموارد
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• Our goal will be to set up and open a CRC as soon as possible after the start of a PSPS 
event forecasted to last longer than 24 hours. 

المتوقع أن  ) PSPS(بمجرد بدء إجراء قطع التیار من أجل السالمة العامة   د المجتمعیة یتمثل ھدفنا في إعداد وفتح مركز للموار •
 . ساعة 24لمدة أطول من یستمر 

• Location and hours of operation will be posted on pge.com/pspsupdates. We will also 
reach out to customers in affected communities via social media, local news and radio. 

وسنتواصل أیًضا مع العمالء في المجتمعات المتضررة  . pge.com/pspsupdatesعلى  ستُنشر مواقع وساعات التشغیل •
 . عبر وسائل التواصل االجتماعي واألخبار المحلیة والمحطات اإلذاعیة

• PLEASE NOTE: PG&E is adapting our approach to CRCs to reflect appropriate COVID-19 
public health considerations. 

على تھیئة منھجنا حتى تتمكن مراكز الموارد المجتمعیة من مراعاة اعتبارات الصحة العامة   PG&Eتعمل  : یرجى مالحظة •
 ).COVID-19(المرتبطة بفیروس كورونا 

o We are planning to offer micro CRCs (smaller, open air tents) and mobile CRCs 
(vans) to supplement hardened CRCs if stay-at-home and physical distancing 
requirements are in place during PSPS events. 

o  مراكز نخطط لتوفیرCRC  خیام أصغر حجًما في الھواء الطلق( صغیرة (مراكز وCRC متنقلة ) من أجل  ) شاحنات
أثناء قطع التیار  المعززة في حالة تطبیق شروط البقاء في المنزل والتباعد الجسدي CRCمجموعة مراكز إكمال 

 ).PSPS(الكھربائي للسالمة العامة 
 
Slide 22: Additional Support For People With Disabilities And Older Adults 

Slide 22  : السن دعم إضافي لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
• We are funding the California Foundation for Independent Living Centers, or CFILC, to 

assist the Access and Functional Needs, or AFN, population. 
السكان الذین یعانون من احتیاجات في إمكانات  من أجل مساعدة CFILCأو   ,مؤسسة كالیفورنیا لمراكز المعیشة المستقلة نمول  •

 .AFNالوصول واحتیاجات وظیفیة أو  
• The pilot program, Disaster Access and Resources Program, provides qualifying 

customers who use electrical medical devices access backup portable batteries. 
للعمالء المؤھلین الذین یستخدمون أجھزة طبیة كھربائیة   وھو برنامج الموارد والوصول أثناء الكوارث،یوفر البرنامج التجریبي،  •

 . إمكانیة الحصول على بطاریات احتیاطیة محمولة 
• The program will also provide transportation resources, assistive communication equipment, 

hotel and food vouchers, emergency planning and education and Medical Baseline program 
enrollment assistance. 

كما سیوفر ھذا البرنامج أیًضا موارد لالنتقاالت ومعدات االتصاالت المساعدة وقسائم الفنادق والطعام والمساعدة في االلتحاق   •
 . حاالت الطوارئ  ببرنامج المعلومات الطبیَّة األساسیة والتثقیف والتخطیط في

• Press releases, radio advertisements and leveraging our network of CBOs will also be 
used to communicate with customers who depend on power for medical and independent 
living needs when possible during events. 

-Communtiy)ت الصحفیة واإلعالنات اإلذاعیة واالستفادة من شبكة المنظمات المجتمعیة البیاناكما سیتم أیًضا استخدام  •
Based Organization, CBO)     من أجل التواصل مع العمالء الذین یعتمدون على الطاقة الكھربائیة من أجل تلبیة

 . احتیاجات المعیشة الطبیة قدر اإلمكان أثناء حاالت قطع التیار
• We encourage customers interested in the pilot program to visit 

disabilitydisasteraccess.org for more information. 
للحصول على   disabilitydisasteraccess.orgزیارة الموقع  نحن نشجع العمالء المھتمین بالبرنامج التجریبي على  •

 . مزید من المعلومات 
 
Slide 23: Where To Go For Additional Information 

Slide 23  : أین تجد المعلومات اإلضافیة 
• To make sure you/customers receive alerts regarding potential safety outages in 

your/their community, update the contact information PG&E has on file. 
یُرجى تحدیث  مجتمعھم، /في مجتمعك االنقطاع المحتملة من أجل السالمة لتنبیھات بشأن حاالت  استالم العمالء /لضمان استالمك •

 .PG&Eالمسجلة لدى  بیانات االتصال 
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• We have also made additional wildfire preparedness tools available online including: 
 : تضمنعبر اإلنترنت وت  أدوات إضافیة للتأھب لحرائق الغاباتكما أننا أیًضا قد وفرنا  •

o Weather and PSPS Forecasting Webpage 
o  صفحة ویب مخصصة للطقس وتوقعات برنامجPSPS 

o Backup Power Webpage 
o  صفحة ویب مخصصة للطاقة االحتیاطیة 

o Safety Action Center 
o  مركز إجراءات السالمة 

o Medical Baseline 
o  المعلومات الطبیَّة األساسیة 

o “Prepare for Power Down” Website 
o   موقع"Prepare for Power Down) " على الویب   )استعد النقطاع التیار 

 
Slide 24: Thank You 

Slide 24 : مع خالص الشكر 
• Please direct customers with/If you have any questions, they/you can call us at 

1-866-743-6589 or email at wildfiresafety@pge.com.  
أو مراسلتنا عبر   1-866-743-6589الرقم   ، یُرجى توجیھ العمالء، أو التوجھ بنفسك، لالتصال بنا على أسئلةوجود أي في حالة  •

 . wildfiresafety@pge.comالبرید اإللكتروني 
• Customers/You can also visit our dedicated website at pge.com/wildfiresafety for more 

information on our  wildfire safety efforts and tips to help prepare for extreme weather and 
possible power outages. 

للحصول على مزیٍد من   pge.com/wildfiresafetyأیًضا زیارة موقعنا اإللكتروني المخصص  یمكن للعمالء/یمكنك •
للحفاظ على السالمة من حرائق الغابات ونصائحنا المقدمة للمساعدة في التأھب لظروف الطقس  المعلومات حول جھودنا المبذولة 
 . القاسیة وانقطاعات التیار المحتملة
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