
PG&E CARE Program 
P.O. Box 7979 
San Francisco, CA 94120-7979 

Ten Khach Hang 

flia Chi 

56 Truong Muc (ghi o tren aau thu nay) 

flien Thu (tuy chon) 

Thanh Pho Ma Zip 

flienThoi;li 
Khi quy vi nhap t1[a chi email cua quy v[, quy vj cho ph p PG&E t16i khi gui th6ng tin cho quy vj v  djch vu ti n 
ich ma PG&E cung c p cho quy v[ va cilc chllong trlnh va d[ch vu khilc cua PG&E c6 th  c6 s n cho quy vi. 

Mau E><1n Su' Dl:lng Nhieu Nang Lu'qng 
Chuang Trlnh California Alternate Rates for Energy (CARE) 
Xac Nh n Muc E>(> Su D1:1ng Nhieu 

Ten cua moi thanh vien gia dlnh la ngU'C1i Ian c6 thu nh p (bao gom ca quy vi)* 

S6 ngu'ai s6ng trong nha quy vj: Ngu'ai Lan _____ Tre Em (duoi 18 tuoi) ___ _ 

Cam doan: Toi th Lia nh n r ng toi da doc va hieu n<)i dung mau don nay, va toi se c6 d[p oat cau h6i vao bat cC/ luc nao. Toi cOng dong y voi cac dieu khoan va 
dieu kien sau day cua chuong tr1nh de tiep tuc h<)i du dieu kien tham gia chuong tr1nh CARE. Toi se thong bao cho PG&E biet khi gia dinh toi khong con h<)i du dieu 
kien duc;1c giam gia theo chuong tr1nh CARE nua. Toi hieu rang toi c6 the duc;1c yeu cau cung cap bang chC/ng ve l<:Ji tac gia dinh va cOng tham gia Energy Savings 
Assistance Program. Toi se cho phep PG&E chia se thong tin cua toi voi cac co quan cua thanh ph6, cac co quan thu<)c tieu bang hay lien bang, cOng nhu cac cong 
ty tien fch khac va nhan vien cua ho cho muc dfch duy nhat la t9o dieu kien ghi danh trong cac chuong tr1nh ho tr<:1 cua ho. Toi se tra 19i tien giam gia neu thong 
tin toi cung cap 6 day khong phai la sl,I th t. Thong tin toi da cung cap 6 day la th¥ va chfnh xac. 

Chu Ky 

□ Chi danh dau neu quy vj khong con h9i du dieu kitn nua ho,c
khong mu6n tham gia chucmg trinh CARE va ky ten vao day.

*Ghi bat ky thanh vien gia dinh c6 them vao mot to khac.

Tham Gia Energy Savings Assistance Program

Ngay 

Qua viec n(:>p Mau Xac Nhan Muc 0¢ SL/ Dt,mg Nhieu CARE da ky, quy vj dong y hoan thanh viec tham gia Energy Savings Assistance Program.
Energy Savings Assistance Program cung cap cac bien phap nang cap nha va cac thiet bi gia dt,mg tiet kiem nang hJQng mien phi cho nhCtng
khach hang h(:>i du dieu kien tham gia chvong trlnh CARE va hien dang thue hay so hCtu nha c6 tuoi thQ ft nhat la 5 nam. Can hoan thanh Energy
Savings Assistance Program de tiep n,ic tham gia chvong trlnh CARE.

8e bat aau ngay, xin ghi danh t9i pge.com/energysavings ho c gQi so 1-800-933-9555.

"PG&E" dung de chi Pacific Gas and Electric Company, m(it c6ng ty tn/cthu(ic PG&E Corporation. ©2022 Pacific Gas and Electric Company. Baa luu moi ban quyen. Chuong trinh Energy Savings Assistance Program cua 
Pacific Gas and Electric Company □llOc danh cha cac khach hang chon lac, h(ii au □ieu ki n ve loi We. Nhung chllong trinh nay□llOc khach hang cua d[ch vu ti n ich cua California tai trova PG&Eaieu hanh dudi slf bilotrO 
cua California Public Utilities Commission. Thang Nam, 2022 CCA-0220-2019 

Mẫu Đơn Sử Dụng Nhiều Năng Lượng
Chương Trình California Alternate Rates for Energy (CARE)

Xác Nhận Mức Độ Sử Dụng Nhiều
Tên của mỗi thành viên gia đình là người lớn có thu nhập (bao gồm cả quý vị)*

Tên Khách Hàng

Địa Chỉ Thành Phố Mã Zip

Điện ThoạiĐiện Thư (tùy chọn)

Số Trương Mục (ghi ở trên đầu thư này)

Khi quý vị nhập địa chỉ email của quý vị, quý vị cho phép PG&E đôi khi gửi thông tin cho quý vị về dịch vụ tiện 
ích mà PG&E cung cấp cho quý vị và các chương trình và dịch vụ khác của PG&E có thể có sẵn cho quý vị.

Số người sống trong nhà quý vị: Người Lớn____________ Trẻ Em (dưới 18 tuổi)

Cam đoan: Tôi thừa nhận rằng tôi đã đọc và hiểu nội dung mẫu đơn này, và tôi sẽ có dịp đặt câu hỏi vào bất cứ lúc nào. Tôi cũng đồng ý với các điều khoản và 
điều kiện sau đây của chương trình để tiếp tục hội đủ điều kiện tham gia chương trình CARE. Tôi sẽ thông báo cho PG&E biết khi gia đình tôi không còn hội đủ điều 
kiện được giảm giá theo chương trình CARE nữa. Tôi hiểu rằng tôi có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về lợi tức gia đình và cũng tham gia Energy Savings 
Assistance Program. Tôi sẽ cho phép PG&E chia sẻ thông tin của tôi với các cơ quan của thành phố, các cơ quan thuộc tiểu bang hay liên bang, cũng như các công 
ty tiện ích khác và nhân viên của họ cho mục đích duy nhất là tạo điều kiện ghi danh trong các chương trình hỗ trợ của họ. Tôi sẽ trả lại tiền giảm giá nếu thông 
tin tôi cung cấp ở đây không phải là sự thật. Thông tin tôi đã cung cấp ở đây là thật và chính xác.

Chữ Ký Ngày

Chỉ đánh dấu nếu quý vị không còn hội đủ điều kiện nữa hoặc 
không muốn tham gia chương trình CARE và ký tên vào đây.

*Ghi bất kỳ thành viên gia đình có thêm vào một tờ khác.

Tham Gia Energy Savings Assistance Program
Qua việc nộp Mẫu Xác Nhận Mức Độ Sử Dụng Nhiều CARE đã ký, quý vị đồng ý hoàn thành việc tham gia Energy Savings Assistance Program. 
Energy Savings Assistance Program cung cấp các biện pháp nâng cấp nhà và các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng miễn phí cho những 
khách hàng hội đủ điều kiện tham gia chương trình CARE và hiện đang thuê hay sở hữu nhà có tuổi thọ ít nhất là 5 năm. Cần hoàn thành 
Savings Assistance Program để tiếp tục tham gia chương trình CARE.

Để bắt đầu ngay, xin ghi danh tại pge.com/energysavings hoặc gọi số 1-800-933-9555.

“PG&E” dùng để chỉ Pacific Gas and Electric Company, một công ty trực thuộc PG&E Corporation. ©2022 Pacific Gas and Electric Company. Bảo lưu mọi bản quyền. Chương trình Energy Savings Assistance Program của 
Pacific Gas and Electric Company được dành cho các khách hàng chọn lọc, hội đủ điều kiện về lợi tức. Những chương trình này được khách hàng của dịch vụ tiện ích của California tài trợ và PG&E điều hành dưới sự bảo trợ 
của California Public Utilities Commission. Tháng Năm, 2022 CCA-0220-2019

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/energy-reduction-and-weatherization/energy-savings-assistance-program/energy-savings-assistance-program.page?WT.mc_id=Vanity_energysavings


Hướng Dẫn Về Giấy Tờ Xác Minh  
Thu Nhập Được Yêu Cầu  

“PG&E” dùng để chỉ Pacific Gas and Electric Company, một công ty trực thuộc PG&E Corporation. ©2022 Pacific Gas and Electric Company. Bảo lưu mọi bản quyền. 
Tháng Năm, 2022   CCC-0522-4770 

 

Bảng dưới đây liệt kê các nguồn và mẫu bằng chứng thu nhập được chấp nhận để xác định tình trạng hội đủ điều  
kiện trong các chương trình CARE/FERA. Quý vị phải gửi bản sao các giấy tờ gần đây nhất cho mỗi thành viên hộ  
gia đình có lợi tức. Quý vị cũng có thể gửi (thay cho các giấy tờ dưới đây) một bản sao đầy đủ tờ khai thuế thu nhập 
liên bang gần đây nhất của quý vị, miễn là trong đó có tất cả các nguồn thu nhập của hộ gia đình quý vị. 
 
Ghi chú: Để bảo vệ quý vị, vui lòng bôi đen số An Sinh Xã Hội và/hoặc số trương mục ngân hàng trên tất cả  
các bản sao. 
 

Nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong hộ gia đình quý  

vị nhận được lợi tức từ: 

Quý vị cần phải gửi cho chúng tôi một bản  

sao của: 

Tiền Công, Tiền Lương và Tiền Thưởng Thêm (tips) (Các) cuống phiếu lương mới đây nhất HOẶC  
Mẫu IRS 1040 (Không chấp nhận W2)* 

Trợ Cấp Hưu Trí, An Sinh Xã Hội (SSA, SSDI, RSDI), Tiền 
Trả Trợ Cấp Tàn Tật, Bồi Thường Tai Nạn Lao Động, Trợ Cấp 
Thất Nghiệp, Trợ Cấp của Cơ Quan Sự Vụ Cựu Chiến Binh 

Thư thông báo trợ cấp HOẶC 
Cuống phiếu lương mới nhất HOẶC 
Bản kết toán trương mục ngân hàng mới nhất  
(để chứng minh số tiền ký thác trực tiếp) 

Trợ Cấp Học Tập, Học Bổng, Trợ Giúp Khác Thư Thông Báo Trợ Cấp HOẶC 
Các Bản Kết Toán 

Bảo Hiểm và/hoặc Các Khoản Tiền Thanh Toán qua  
Dàn Xếp Pháp Lý 

Giấy tờ thỏa thuận dàn xếp 

Tiền Chu Cấp Nuôi Con và/hoặc Tiền Chu Cấp Cho 
Vợ/Chồng, Các Khoản Tiền Trả cho Chăm Nuôi Tạm Thời 
Theo Hợp Đồng với Chính Phủ 

Giấy tờ toà án HOẶC  
Các cuống phiếu lương gần đây nhất 

Thu Nhập Từ Trang Trại Trang đầu tiên của Mẫu IRS 1040 HOẶC  
IRS 1040 VÀ Biểu 1 

Tiền Lãi và/hoặc Cổ Tức từ: Tiền Tiết Kiệm, Cổ Phiếu,  
Trái Phiếu, Quỹ Hỗ Tương 

Mẫu IRS 1040 HOẶC  
Mẫu IRS 1099(s) HOẶC  
Bản kết toán trương mục ngân hàng gần đây 

401K, Các Khoản Tiền Rút Ra từ IRA hoặc Tiền Niên Kim (Các) bản kết toán trương mục đầu tư HOẶC  
Mẫu IRS 1040 HOẶC  
Mẫu IRS 1099 

Lợi nhuận từ tài sản đầu tư (Các) bản kết toán trương mục đầu tư HOẶC  
Trang đầu tiên của Mẫu IRS 1040 

Thu nhập từ cho thuê nhà và/hoặc tiền Tác quyền Trang đầu tiên của Mẫu IRS 1040 VÀ Biểu 1 HOẶC 
Hợp đồng Thuê nhà HOẶC  
Bản Kết Toán Quỹ Tín Thác 

Lợi Nhuận từ Tự Kinh Doanh, Tiền Hoa Hồng IRS 1040 + Biểu 1 VÀ tất cả (các) Biểu C HOẶC  
Báo cáo lãi lỗ 3 tháng gần đây nhất 

Tiền Thắng Bạc/Trúng Vé Số Trang đầu tiên của Mẫu IRS 1040 VÀ Biểu 1 

Thu Nhập Tiền Mặt  
(khi quý vị không khai thuế liên bang hoặc thuế tiểu bang) 

Thư có chữ ký ghi chi tiết dạng công việc, số tiền mặt 
thanh toán ước tính mỗi tháng, tên và số điện thoại 
của hãng sở (nếu có) 

Quà Tặng Bằng Tiền, Tiền Tiết Kiệm, không có ví dụ nào ở 
trên áp dụng, hoặc nếu quý vị không nhận được bất kỳ khoản 
lợi tức nào 

Thư có chữ ký giải thích (các) nguồn lợi tức hiện tại 
được sử dụng để chu cấp cho hộ gia đình quý vị 

*Có thể cần phải cung cấp thêm thông tin nếu các giấy tờ đã nộp không đủ để xác định tình trạng hội đủ điều kiện. 



 

“PG&E” dùng để nói đến Pacific Gas and Electric Company, một công ty trực thuộc của PG&E Corporation. ©2022 Pacific Gas and Electric Company.  
Đã đăng ký bản quyền. Tháng Năm, 2022   CCC-0522-4752 

Hướng Dẫn Về Giấy Tờ Trợ Cấp Chính Phủ  
Được Yêu Cầu  
 
Bảng dưới đây liệt kê các nguồn và giấy tờ được chấp nhận để xác định tình trạng hội đủ điều kiện trong 
chương trình CARE. Khách hàng đã ghi danh CARE hoặc FERA có thành viên hộ gia đình tham gia 
chương trình hỗ trợ công cộng phải gửi bản sao giấy tờ gần đây nhất cho những thành viên tham  
gia chương trình trợ giúp công cộng. 
 
Ghi chú: Để bảo vệ quý vị, vui lòng bôi đen số An Sinh Xã Hội và/hoặc số trương mục ngân hàng trên  
tất cả các bản sao. 

 

Nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong hộ gia đình 
quý vị tham gia: 

Quý vị cần phải gửi cho chúng tôi một 
bản sao của: 

Women, Infants, and Children (WIC) Phiếu Trợ Cấp WIC hoặc thư thông báo được 
nhận trợ cấp/thư xác nhận tham gia gần đây 

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 

CalFresh/SNAP (Phiếu Thực Phẩm) 

CalWORKs (TANF) hoặc Tribal TANF  

Head Start Income Eligible (Chỉ dành cho người Bộ Tộc)  

Supplemental Security Income (SSI) 

Medi-Cal for Families (Healthy Families A&B) 

National School Lunch Program (NSLP) 

Bureau of Indian Affairs General Assistance 

Medicaid/Medi-Cal (dưới 65 tuổi) 

Medicaid/Medi-Cal (65 tuổi hoặc hơn) 

Thư thông báo trợ cấp gần đây HOẶC 
thư xác nhận tham gia (các) chương trình 

 


	 Mẫu Đơn Sử Dụng Nhiều Năng Lượng Chương Trình California Alternate Rates for Energy (CARE)
	 Tham Gia Energy Savings Assistance Program
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