
)Medical Baseline( األساسية  الطبية  اإلعانة  برنامج 
التوفيرات والسالمة للعمالء مع احتياجات الطاقة اإلضافية

برنامج Medical Baseline من PG&E هو برنامج مساعدة ُمقدَّم لعمالء PG&E الذين في حاجة إلى الطاقة 
الحتياجات طبية معيّنة. 
يتضمن البرنامج ما يلي:

■ حصة إضافية شهرية من الطاقة بأقل سعر	
■ إشعارات إضافية خاصة بأحداث قطع التيار لدواعي السالمة العامة )PSPS( انظر الجانب المقابل	

أمثلة على األحوال الطبية واألجهزة الطبية المؤهلة:
الربو/انقطاع التنفس أثناء النوم ■	

أجهزة التنفس ■	

التصلب المتعدد ■	

احتياجات التدفئة/التبريد الخاصة ■	

الكراسي المتحركة اآللية ■	

IPPB/CPAP أجهزة ■	

جهاز غسيل الكلى ■	
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PG&E من MEDICAL BASELINE للتقدم بطلب إلى برنامج
تفضَّل بزيارة PGE.COM/MEDICALBASELINE اليوم!

 تحقَّق من متطلبات األهلية. 
راجع قائمةً كاملةً بالحاالت الطبية واألجهزة الطبية المؤهلة.

 امأل نموذج الطلب. 
تفضَّل بزيارةصفحة الويب لملء نموذج الطلب عبر اإلنترنت. 

اطلُب من الممارس الطبي الخاص بك ملء نموذج الطلب 
 الخاص بك. 

يجب أن يُؤّكد ممارس طبي مؤهل احتياجاتك من الطاقة. 

يمكنك أيًضا طباعة نسخة من نموذج الطلب عن 
طريق زيارة 

.pge.com/medicalbaseline
يُرجى إرسال الطلب المكتمل إلى العنوان:

 PG&E Credit and Records Center
Medical Baseline

P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208
ألي أسئلة، اتصل على: 
1-800-743-5000

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline
https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/medical-condition-related/medical-baseline-allowance/medical-baseline-allowance.page?WT.mc_id=Vanity_medicalbaseline


.1-866-743-6589 للحصول على دعم مترجم بأكثر من 250 لغة أخرى، يُرجى التواصل مع PG&E على الرقم 

إشعارات قطع التيار لدواعي السالمة العامة )PSPS( إضافية
من أجل السالمة العامة، قد نحتاج إلى قطع التيار الكهربائي أثناء 

الطقس السيء لمنع نشوب حرائق الغابات. يُعَرف ذلك بقطع التيار 
 .)PSPS( لدواعي السالمة العامة

 Medical إشعارات إضافية إلى عمالء برنامج PG&E تُقّدم
Baseline قبل وقوع حدث قطع التيار لدواعي السالمة العامة 

)PSPS( وأثنائه. 
سنتصل بك أو نُرسل لك رسالةً نصية. قم بالرد على الهاتف وقل 

“Hello)مرحبًا(” أو قم بالرد بكتابة الرقم "1" على رسائلنا النصية 
لتُخبرنا بأنك قد تلقّيَت إشعاراتنا. إن لم تُرد، فسنحاول أن نُخطرك 

بصفة شخصية.

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية ولكنك غير مؤهل إلى برنامج MEDICAL BASELINE؟
إذا كان أي أحد في أفراد أسرتك يُعاني من حالة خطيرة يمكن أن تُهّدد حياته إذا انقطع التيار الكهربائي، 

.pge.com/vcstatus فيجوز لك أن تُقر بحالة عميل ُمعرَّض للخطر. تفضَّل بزيارة

كيف تستعد لحدث PSPS؟

 تحديث معلومات االتصال واللغة 
 المفّضلة من خالل

 pge.com/mywildfirealerts 
 أو االتصال على الرقم 

 .1-866-743-6589

التحقق مّما إذا كنت مؤهالً للحصول 
على بطارية محمولة احتياطية مجانًا 

لتشغيل األجهزة الطبية الضرورية. 
pgebatteryprogram.com

الحصول على مساعدة إضافية من 
 Disability Disaster برنامج
 Access and Resources.

disabilitydisasteraccess.org

اإلعداد والممارسة بخطة 
طوارئ ومراجعة موارد السالمة.

safetyactioncenter.pge.com

العثور على الدعم والموارد قبل حدث 
قطع التيار لدواعي السالمة العامة 

 )PSPS(، وخالله، وبعده.
pge.com/pspssupport

 استكشاف الموارد اإلضافية مثل 
 وجبات الطعام البديلة والمعلومات 

 حول المساعدة المالية.
pge.com/disabilityandaging
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http://pge.com/vcstatus
https://www.pge.com/en_US/residential/your-account/account-management/manage-your-account/alerts-and-notifications/update-your-contact-information.page?WT.mc_id=Vanity_mywildfirealerts
http://pgebatteryprogram.com/
https://disabilitydisasteraccess.org/
https://www.safetyactioncenter.pge.com/
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/public-safety-power-shuttoff/psps-support.page.page?WT.mc_id=Vanity_pspssupport
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/independent-living-centers.page?WT.mc_id=Vanity_disabilityandaging

