
ਡਾਕਟਰੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾ ਂਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਿਾਸਤੇ ਬੱਚਤਾ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ

ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਿਾ
PG&E ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ (PG&E’s Medical Baseline Program) ਉਹਨਾ ਂਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀਆ ਂਕਿਨ ਵਾਲੀਆ ਂਡਾਕਟਿੀ ਹਾਲਤਾ ਂਕਿਕੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਊਿਜਾ ਲੋੜਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਰਵਚਲੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਡਾਕਟਿੀ ਹਾਲਤਾ ਂਜਾ ਂਲੋੜਾ ਂ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਰਕ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ। ਇਸ 
ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਰਵੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਸਮਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹ:ੈ

 ■ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਸਕ ਊਿਜਾ ਰਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਿਲਤਨ ਘੱਟ ਿੇਟ (ਰਨਊਨਤਮ ਿੇਟ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਊਿਜਾ)
 ■ ਰਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਰਿਜਲੀ ਕੱਟ [Public Safety Power Shutoff – (PSPS)] ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਵਾਧੂ ਅਰਧਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਵਕਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਿਾਧੂ 
ਅਵਧਸੂਚਨਾਿਾਂ
ਜੇ ਤੀਿਿ ਮੌਸਮ ਰਕਸੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜਲੀ 
ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਰਕਸੇ ਭਾਗ ਲਈ ਖਤਿਾ ਿਣਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂPG&E 
ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਰਹੱਤ ਰਵੱਚ ਰਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਿੰਦ 
ਕਿਨਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ PSPS ਵਜੋਂ ਜਾਰਣਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ PG&E ਡਾਕਟਿੀ ਿੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ 
ਰਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਿਾ ਂਨੂੰ ਅਰਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ ਂਅਤੇ ਦੌਿਾਨ ਵਾਧੂ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰਤਆਿੀ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ, ਰਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਈਮੇਲ ਿਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 
ਕਿਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਿਰਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ PG&E 
ਉਹਨਾ ਂਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਦਿਵਾਰਜ਼ਆ ਂ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 
ਕਿੇਗੀ ਜੋ ਅਤੀ ਅਰਹਮ ਜੀਵਨ ਿਚਾਊ ਉਪਕਿਨਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਰਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜੀ ਦੀਆ ਂਵਿਦਾਇਤਾ ਂਬਾਰੇ ਵਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਿੋ।

ਯਗੋਤਾ ਪਰੂੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ 
ਿਾਲਤਾ ਂਅਤੇ ਡੀਿਾਈਸਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਿਰਨਾ:ਂ

 ■ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਿੋਰਸਸ
 ■ ਦਮਾ/ਂਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ
 ■ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀਰਟੰਗ/

ਘਿ ਠੰਢਾ ਿੱਖਣ ਸੰਿੰਧੀ ਲੋੜਾਂ
 ■ ਿੈਸਪੀਿੇਟਿ
 ■ ਮੋਟਿਯੁਕਤ ਵੀਲ੍ਚੇਅਿ
 ■ IPPB/CPAP ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 ■ ਹੈਮੋਡਾਇਆਰਲਰਸਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆ ਂਡਾਕਟਿੀ ਹਾਲਤਾ ਂ 
ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸਾ ਂਦੀ ਸੰਪੂਿਨ ਸੂਚੀ ਲਈ,  
ਦੇਖ ੋpge.com/medicalbaseline ਜਾ ਂ
1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ।



ਕੀ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾ ਂਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਿਣ 
ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਿ?ੈ1

2

3

ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ   
pge.com/mywildfirealerts ‘ਤੇ  
ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਂ1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਕੇ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।

ਰਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੌਿਾਨ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਪਰਿਵਾਿ 
ਨੂੰ ਸੁਿਰੱਖਅਤ ਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਜੋਨਾ ਵਤਆਰ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰੋ। ਰਤਆਿੀ ਕਿਨ 
ਲਈ ਤਹੁਾਡ ੇਵਲੱੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿੋ ਕਦਮਾ ਂਵਾਸਤੇ 
pge.com/wildfiresafety ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਬਜਲੀ ਕੱਟਾ ਂਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ  
pge.com/outages ਦੇਖੋ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ 
ਦੌਰਾਨ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 1-800-743-5002 ਤੋਂ 
ਰਮਲੀਆ ਂਕਾਲਾ ਂਉਠਾਓ ਅਤ/ੇਜਾ ਂਇਸ ਨੰਿਿ ਤੋਂ ਰਮਲੇ 
ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਜਵਾਿ ਰਦਓ। (ਨੁਕਤਾ: ਇਸ ਨੰਿਿ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰਵੱਚ ਿੱਰਖਅਤ ਕਿ ਲਓ)

ਕੀ ਵਬਜਲੀ ਬੰਦ ਿੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਾਧੂ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਰਕਸੇ ਜਾਣਕਾਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਵਾਧੂ 
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਰਕਸੇ PSPS ਦੌਿਾਨ 
‘ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਿ ਇਡੰੀਪੈਂਡੈਂਟ 
ਰਲਰਵੰਗ ਸੈਂਟਿਜ਼’ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਾਸਤ,ੇ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 
disabilitydisasteraccess.org ਦੇਖੋ।

!

PG&E ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ
ਇਹ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਰਜਵੇਂ 1,2,3!

ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਨ 
ਵਾਲੀਆ ਂਹਾਲਤਾ/ਂਮਸ਼ੀਨਾ ਂਦੀ ਸੰਪੂਿਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ 
ਕਿੋ ਜੋ pge.com/medicalbaseline ‘ਤੇ ਉਪਲਿਧ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਾਪਤ 
ਡਾਕਟਿੀ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਿ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਿੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਘਿ ਰਵੱਚ ਪੂਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ 
ਪਰਹਲਾ ਂਤੋਂ ਚੱਲ ਿਹੀਆ ਂਡਾਕਟਿੀ ਰਿਮਾਿੀਆ ਂਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆ ਂਡਾਕਟਿੀ 
ਡੀਵਾਈਸਾ ਂਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂ
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੀਰਟੰਗ/ਕੂਰਲੰਗ ਲੋੜਾ ਂਹਨ)। ਨੋਟ ਕਿੋ ਰਕ ਡਾਕਟਿੀ 
ਿੇਸਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਡਾਕਟਿੀ ਹਾਲਤਾ ਂਉੱਤੇ 
ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਰਕ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ।

ਡਾਕਟਿੀ ਿੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ  
ਫਾਿਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਰਪ੍ੰਟ ਕਿਨ ਲਈ ਦੇਿੋ  
pge.com/medicalbaseline ਜਾ ਂਰਫਿ  
1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇੱਕ  
ਫਾਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਡਾਕਟਿੀ ਿੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਫਾਿਮ ਦੇ ਭਾਗ 
A ਨੂੰ ਿਰ ੋਅਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰ ੋਰਜਸ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਜੀਹੀ 
ਸੰਪਿਕ ਰਵਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਰਕ 
ਭਾਗ B ਨੂੰ ਰਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਡਾਕਟਿੀ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਿ 
ਦੁਆਿਾ ਭਰਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 
ਫੇਿ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਰਦਓ:

ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਿਾਸਤੇ ਨੋਟ
ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਿ, ਨਿਸ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਿ, ਡਾਕਟਿ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਜਾ ਂ‘ਓਸਟੀਓਪੈਰਿਕ ਈਰਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਐਕਟ’ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸ ਰਦੱਤਾ 
ਰਗਆ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਡਾਕਟਿੀ ਿੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸੇ ਮਿੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਕਰਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਘਾਤਕ 
ਅਵਸਿਾ ਜਾ ਂਰਿਮਾਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਿਾਮ Medicare ਜਾ ਂMedi-Cal ਵਿਗੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਿ ਡਾਕਟਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਨਾਲ ਸੰਿੰਰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
PG&E ਕੋਲੋਂ ਰਸਿਫ ਘੱਟ ਊਿਜਾ ਿੇਟ ਅਤੇ ਰਕਸੇ PSPS ਦੌਿਾਨ ਵਾਧੂ ਅਰਧਸੂਚਨਾਵਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਿੀਆ ਂਕਿਨ ਵਾਲੀਆ ਂਹਾਲਤਾ ਂਅਤੇ 
ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਦੀ ਪੂਿੀ ਸੂਚੀ pge.com/medicalbaseline ‘ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

PG&E Credit and Records Center 
Medical Baseline

P.O. Box 8329 
Stockton, CA 95208

COVID-19 ਦੌਿਾਨ ਇੱਕੋ ਿਾ ਂਰਟਕੇ ਿਰਹਣ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਕਿਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਿ ਦੀਆ ਂਿਦਲਦੀਆ ਂਤਿਜੀਹਾ ਂਕਿਕੇ, PG&E ਦੇ ਗਾਹਕ 
ਡਾਕਟਿੀ ਿੇਸਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਡਾਕਟਿੀ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਿ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਰਵੱਚ ਿਣੇ ਿਰਹਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2017 ਅਤੇ 2018 ਰਵੱਚ ਲੱਗੀਆ ਂਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾ ਂਦੇ ਿਾਅਦ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਕੁਝ ਕੁ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾ ਂਵਜੋਂ ਸੋਰਚਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾ ਂਰਪੱਛੇ ਇਿਾਦਾ ਜੰਗਲੀ-ਅੱਗਾ ਂਦੇ ਖਤਿੇ ਨੂੰ ਹੋਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 
“PG&E” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ Pacific Gas and Electric Company, ਜੋ PG&E Corporation ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ©2020 Pacific Gas and Electric Company. ਸਾਿੇ ਹੱਕ ਿਾਖ਼ਵੇਂ ਹਨ। CCC-0620-2534. 06/17/2020.


