
ប្រ ព័័ន្ធធអគ្គិិ សន្ធី
កាាន្ធ់តែ មាាន្ធ
សុវ ិ ភាាព័
សប្រមាា ់
លោ ោកាអនកា

ព័័ ម៌ាាន្ធលោ ើមាីីរកាាាសវុ ិ ភាាព័លោ ោកាអនកា  
ន្ធ ងសហគ្គិមាន៍្ធរ សល់ោ ោកាអនកា



ជំំហាន្ធតែ  លោ ើងខំ្ញុំ កំាពំ័ងុអនុ្ធវ ត៖ 

ខ្សែ ែភ្លើ ើ ងភ្លើ  ោមដីី 

 ារព ងងឹស្តតង់ដីារស្តារភ្លើព រ ុខជាាតិរិបស់្តរដីឋ 

 ារដីភំ្លើ  ងខ្សែ ែភ្លើ ើ ង និិងបភ្លើងោោលភ្លើ ើ ងខ្សែដីល ាន់ិខ្សែតិរឹងមាំ

 ារ ាតិប់និថយផលបះ ពាលន់ៃនិ ារផាាច់់ច់រនិតអគ្គិោសិ្តនីិ
ភ្លើដី មីសី្តវុតិថ ិាពស្តាធាារណៈៈ

 ារព ង ីបភ្លើច់េ វិទ្យាាាសុ្តវតិថ ិាពភ្លើទ្យាៅដីល់ គ្គិបខ់្សែ ែភ្លើ ើ ង
ភ្លើនិៅ ុ ងតំិបន់ិទ្យាាងំអស់្តខ្សែដីលមានិហាានិ ័ិយអគ្គិោ ័ិយ ពស្ត់

លោ ើងខំ្ញុំ កំាពំ័ងុលោ ើើកាារតែកា មាអភាាាមាៗន្ធ ង
រ ៈលោព័ តែវង លោ ើមាីជីំ ួ ងាារលោភាាើងលោ ះ 
ព្រៃប្រព័ ន្ធ ងរកាាាសុវ ិ ភាាព័លោ ោកាអនកា។ 



លោ ើមាីលីោប្រ ៀមាខ្ញុំា ន្ធ៖

ស្តមូភ្លើធាើ បច់េ បីនុិ ាពព័តិម៌ានិទំ្យានិា ទ់្យានំិងរបស់្តអុ 
ស្ត មាប់ ារជានូិដីណំៈងឹភ្លើនិៅ
pge.com/myalerts។ 

បភ្លើងើ តិខ្សែផនិ ារស្តភ្លើ ងោោ បនិាាន់ិភ្លើនិៅ 
safetyactioncenter.com។ 

រ ភ្លើម លជាភ្លើ ម ស្តថាាមពលប មុងភ្លើនិៅ
pge.com/backuppower។ 

ចុ់ ភ្លើ ះោ ស្ត មាប ់ារជានូិដីណំៈងឹអាស្តយដីឋានិ
PSPS ភ្លើនិៅ pge.com/addressalerts។ 

កាារជំួ អនកាលោប្រ ៀមាខ្ញុំា ន្ធ

ភ្លើនិៅភ្លើពលខ្សែដីលមានិហាានិិ ័យនៃនិភ្លើ ើ ងភ្លើ  នៃ ព ពស់្ត
ថាាមពលអគ្គិោសិ្តនីិអាច់នឹិង តិវូ ារ ាតិផ់ាាច់់ភ្លើដី មីីស្តវុតិថ ិាព។ 

http://pge.com/myalerts
http://safetyactioncenter.com
http://pge.com/backuppower
http://pge.com/addressalerts


ភ្លើដី មីខី្សែស្តើងយលប់ខ្សែនិថមអពំ ីារផាាច់ច់់រនិតអគ្គិោសិ្តនិី
ភ្លើដី មីសី្តវុតិថ ិាពភ្លើ ើ ងភ្លើ  នៃ ព ស្តមូច់លូភ្លើទ្យាៅ
pge.com/wildfiresafety។

កាារផ្ដាាាច់់ច់រន្ធតអគ្គិិ សន្ធីលោ ើមាីីសុវ ិ ភាាព័សា ារណៈៈ 
(PSPS)

ថាាមពល តូិវបាានិបទិ្យាភ្លើដីោយ ារភ្លើ តិៀមជាាមុនិ ភ្លើដី មីជីាយួបងើារភ្លើ ើ ងភ្លើ  នៃ ព
ខ្សែដីលវា ជាភ្លើ ម ស្តចុ់ងភ្លើ  ោយ  ុ ងអំ  ងភ្លើពលអា ាស្តធាាតុិធាងនិធ់ាងរ។

លោ ើលោ ោកាអនកាន្ធឹងប្រ ូវបាាន្ធលោគ្គិជំូន្ធ ំណៈឹងលោ ោ រលោ ៀ ណៈា?
ភ្លើលោ អុ នឹិង តិវូបាានិភ្លើគ្គិជូានិដីណំៈងឹជាាមុនិ។  ារភ្លើធាើ បច់េ បីនុិ ាពតិាមភ្លើពលវា
លាជាា ់ខ្សែស្តាង និងឹ តិវូបាានិផាល់ជានូិតិាម រយៈវិធាសី្តា ស្តតទំ្យានិា ទ់្យានំិងខ្សែដីលអុ 
ភ្លើពញច់តិិត។

លោ ើកាារផ្ដាាាច់់ច់រន្ធតអគ្គិិ សន្ធីទំំន្ធងជំាន្ធឹងលោកាើ លោ ើងលោន្ធៅលោព័ 
ណៈា?
ភ្លើនិៅអំ  ងភ្លើពលមានិ ាល់ ើាងំ ជាាតិិសំ្តភ្លើណៈ មទ្យាាប និិងស្តារភ្លើព រុ ខជាាតិសិ្តង តិ។  
វា ទំ្យានិងជាានឹិងភ្លើ  តិភ្លើ  ង ច់ាបព់ខី្សែ   ញ្ញាាា ដីល ់ខ្សែ វិចិិ់ ា។

Enhanced Powerline 
Safety Settings (EPSS)

ភ្លើនិៅភ្លើពលខ្សែដីលហាានិិ ័យនៃនិភ្លើ ើ ងភ្លើ  នៃ ព ានិ់ខ្សែតិ ពស្ត ់បភ្លើច់េ វិទ្យាាា  
EPSS គ្គិឺ តិូវ បាានិ ភ្លើប  ភ្លើដី មីីបិទ្យាថាាមពលភ្លើនិៅ ុ ងរយៈភ្លើពល 0.1  
វិនិាទ្យាី  បស្តិនិភ្លើប  មានិភ្លើ គ្គិោ ថាុា  ់ដីូច់ជាាខ្សែម ភ្លើ  បះ ខ្សែ ែភ្លើ ើ ង។ វាជាួយបងើារ
ភ្លើ ើ ងភ្លើ  នៃ ព មុនិភ្លើពលខ្សែដីលភ្លើ ើ ងភ្លើ  នៃ ពទ្យាាំងភ្លើនិោ ច់ាប់ភ្លើផា មភ្លើ  ។

លោ ើលោ ោកាអនកាន្ធឹងប្រ ូវបាាន្ធលោគ្គិជំូន្ធ ំណៈឹងលោ ោ រលោ ៀ ណៈា?
 បស្តនិិភ្លើប មានិ ារផាាច់ច់់រនិតអគ្គិោសិ្តនីិ ភ្លើយ ង ំ នំិងឹខ្សែច់ រំខ្សែល ព័តិម៌ានិថាះីៗ  ដីល ់
អុ  អពំ ីភ្លើពលភ្លើវលា ខ្សែដីលថាាមពល និងឹ តិវូបាានិស្តាារភ្លើ  ងវិញតិាមរយៈវិធាសី្តា ស្តត
ទ្យានំិា ទ់្យានំិងខ្សែដីលអុ ភ្លើពញចិ់តិត។ ភ្លើដីោយស្តារខ្សែតិមានិ ារបិទ្យាថាាមពលភ្លើដីោយ ារ
គ្គិរំាម ខំ្សែហាងខ្សែផុ សុ្តវតិថ ិាពភ្លើដីោយឥតិភ្លើ គ្គិោងទុ្យា  ភ្លើយ ង ំ មំនិិអាច់ជូានិដីណំៈងឹ
ដីលភ់្លើលោ អុ ជាាមុនិបាានិភ្លើទ្យា។

លោ ើកាារផ្ដាាាច់់ច់រន្ធតអគ្គិិ សន្ធីទំំន្ធងជំាន្ធឹងលោកាើ លោ ើងលោន្ធៅលោព័ ណៈា?
ភ្លើនិៅអ ំ ងភ្លើពលមានិស្តថានិ ាពភ្លើ ាៅ និងិរដូីវភ្លើ តៅស្តង តិ។ វា ទ្យានំិងជាានឹិងភ្លើ  តិភ្លើ  ង 
ច់ាបព់ខី្សែ  ឧស្ត ាដីល់ ខ្សែ វិចិិ់ ា។ 

80%
 ាលពី ុាំមុនិ ភ្លើយ ង ំ ំបាានិភ្លើ  ញ

កាារកាា ់ ន្ធិ កាារ លោ ះតែខ្ញុំាលោភាាើងតែ  បាាន្ធ
លោ ើកាឱ្យយ ំលោណៈើរកាារ-EPSS។* 

* ារ ាតិប់និថយ ារភ្លើ   CPUC-ខ្សែដីលអាច់រាយ ាណៈប៍ាានិភ្លើនិៅ ុ ង High Fire-Threat 
District ភ្លើប ភ្លើ បៀបភ្លើធាៀបភ្លើទ្យាៅនឹិងមធាាម ាគ្គិ ាលពី 3  ុាមុំនិភ្លើនិៅ តឹិម 12/31/21។ 

លោ ើងខំ្ញុំ កំាពំ័ងុច់ា ់វិ ាន្ធកាារសុវ ិ ភាាព័
កាប្រមា  ខ្ញុំពស់កាន ងកាារលោ ាើ   លោទំៅនឹ្ធងកាារ រីកា   ូ  
 ាស ់ព្រៃន្ធកាារគំ្គិរាមាកាតំែហងលោ ោ លោភាាើងលោ ះព្រៃប្រព័
លោន្ធៅរ ឋ California ។ 
វារមួបញ្ញាេ ល ារផាាច់ច់់រនិតអគ្គិោសិ្តនីិភ្លើដី មីសី្តវុតិថ ិាព
ទ្យាាងំពីរ បភ្លើ ទ្យាខ្សែដីលអតិថិិាជានិអាច់នឹិង ជាបួ បទ្យា  
ភ្លើនិៅ ុ ង ុាភំ្លើនិ ។ 

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety


កាារគ្គិាំប្រទំសប្រមាា ់លោ ោកាអនកា ន្ធ ង
ប្រគ្គិួសាររ ស់លោ ោកាអនកា។

ភ្លើយ ងដឹីងថាា  ារខ្សែដីលមិនិមានិភ្លើ ើ ងភ្លើ ប  បាាស់្តវាលបំាា 
បះណុៈាា។ ធានិធាានិគឺ្គិអាច់រ បាានិភ្លើដី មីីភ្លើ តិៀម ើ និ ភ្លើនិៅមនុិ
ភ្លើពល ារផាាច់់ច់រនិតអគ្គិោសិ្តនីិ ភ្លើដី មីសី្តវុតិថ ិាព ។ 

មុាន្ធលោព័ កាារផ្ដាាាច់ច់់រន្ធតអគិ្គិ សន្ធ ីសមូាច់ ូលោទំៅ
pge.com/wildfiresafety លោ ើមាី៖ី

រ ភ្លើម ល ជាភ្លើ ម ស្ត ថាាមពល ប មងុ* 
 �  ារបងើលិ បាា ់នៃថាើមះាស្តុនីិភ្លើ ើ ង 
 � ថាះច់ល័តិ
 �  ងុទ្យារ័ភ្លើផារថាាមពលប មុង 

*ពិនិិតិាភ្លើម លភ្លើគ្គិហាទ្យាពំរ័ស្ត មាបល់ ខ ណៈឌតិ មវូខ្សែដីលអាច់មានិស្តទិិិ្យាទ្យាទ្យាលួបាានិ

ដីា ព់ា ាសំុ្ត Medical Baseline Program ស្ត មាប់ ារស្តនិែំ
ថាាមពល និិង ារជូានិដីណំៈងឹអពំ ីារផាាច់ច់់រនិតអគ្គិោសិ្តនីិ PSPS 
បខ្សែនិថម។ 

អ ំ ងលោព័ កាារផ្ដាាាច់ច់់រន្ធតអគិ្គិ សនី្ធ PSPS 
សមូាច់ ូលោទំៅ pge.com/pspsresources លោ ើមាី៖ី

 ំណៈតិរ់ ទ្យាតីិាងំមណៈឌលធានិធាានិស្តហាគ្គិមន៍ិស្ត មាប់ភ្លើ គ្គិឿងផោត់ិផោង់
មូលដីឋានិ និិងស្តថានីិយស្តា ថាាមពល។ 

ទ្យាទ្យាលួបាានិ ារដីា ់ជានំិសួ្តភ្លើដីោយអាហាារពីធានិាគ្គិារភ្លើស្តី ងអាហាារ ុ ង សុ្ត ។

ខ្សែស្តើងរ មភ្លើធាាោបាាយភ្លើធាើ ដំីភ្លើណៈ រខ្សែដីលអាច់ចូ់លភ្លើ ប បាានិ និិងជាភ្លើ ម ស្ត
ស្តណៈាាគ្គិារ។

http://pge.com/wildfiresafety
http://pge.com/pspsresources
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ភ្លើម លភ្លើពលភ្លើវលានៃនិ ារផាាច់់ច់រនិតអគ្គិោសិ្តនីិបច់េ បីនុិ  
និិង ារស្តាារភ្លើ  ងវិញភ្លើនិៅ pge.com/outages។ 

តិាមដីានិភ្លើយ ង ំ ភំ្លើនិៅភ្លើល  Twitter, Facebook  
និិង Instagram ។

ភ្លើ ប  បាាស្តឧ់ប រណៈខ៍្សែផនិទី្យាខ្សែផនិ ាររបស់្តភ្លើយ ង  
ភ្លើដី មីភី្លើ តិៀម ើ និស្ត មាប់ ារផាាច់ច់់រនិតអគ្គិោសិ្តនីិ  
និិងខ្សែស្តើងយល់បខ្សែនិថមអំព ីារខ្សែ លមអសុ្តវតិថ ិាពភ្លើនិៅ
pge.com/customerpspsplanningmaps។ 

តែផ្ដាន្ធទំីកាារផ្ដាាាច់់
ច់រន្ធតអគ្គិិ សន្ធ ី

ទ្យាិដីឋ ាពឧទ្យាាហារណៈ៍

តែផ្ដាន្ធទំីតែផ្ដាន្ធកាារ 
ទ្យាិដីឋ ាពឧទ្យាាហារណៈ៍

http://pge.com/outages
http://pge.com/customerpspsplanningmaps
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