PSPS៖ �រត��ប់�មពលអគ� ិសនីេឡើង វ �ញ
េយើងកំពុងខិតខំបំេពញ�រ�រេរៀង�ល់ៃថ� េដើម្បីព្រងឹងសុវត��
ិ ព្របព័ន�អគ� ិសនីរបស់េយើង
និង�ត់បន� យ�និភ័យៃនេភ� ើងេឆះៃ្រព។
ខ្យល់បក់��ំង�ចប��លឱ្យែមកេឈើ ឬកេម� ចកម� ីេផ្សងៗប៉ះ�មួ យែខ្សេភ� ើង�ន�មពលអគ� ិសនី
ែដល�ចបង� ឱ្យខូ ច�តដល់ឧបករណ៍របស់េយើង និងប��លឱ្យ�នេភ� ង
ើ េឆះៃ្រព្រទង់្រ�យធំ។
េយើង�ចនឹងបិទ�មពល អំឡ�ងេពល�ន��ស�តុេ្រ�ះ��ក់ េដើម្បី�រ�រសុវត� ិ�ព��រណៈ
ដូ ច�អំឡ�ងេពល�នេភ� ើងេឆះៃ្រព�េដើម។
ចំ�ត់�រេនះ្រត�វ�នេគេ���របិទ�មពលស្រ�ប់សវុ ត� ិ�ព��រណៈ (PSPS)។
ខណៈេពលែដល PSPS គឺ� វ �ធី�រ�រសុវត��
ិ ពពីេភ� ើងេឆះៃ្រពដ៏�ំ�ច់ េយើងដឹង�
�រ�ច់�មពលបង� �ររ��នដល់�ររស់េ� �ពិេសសចំេ�ះអ�កែដល្រត�វ�រជំនួយែផ�កេវជ���ស�
និងអតិថិជនែដលបំេពញ�រ�រ និងេរៀនេ�ផ�ះ អំឡ�ងេពលរក�ល�ល
�
COVID-19។
េយើងកំពុងខិតខំព្រងឹងកម� វ �ធី PSPS របស់េយើង�មរយៈ�រេធ� �សកម� �ពែដល�នទំហត
ំ ូ ច រយៈេពលខ� ី
និង��តៃវ�ងមុនស្រ�ប់អតិថិជនរបស់េយើង។
េយើង�ប់េផ�ើមបិទ�មពលស្រ�ប់សវុ ត� ិ�ព��រណៈ
េ�េពល�ន�រព�ករ��ន��ស�តុេ្រ�ះ��ក់��ំង ែដលេភ� ើងេឆះៃ្រព�ចបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់សុវត� ិ�ព
ជី វ �ត ផ�ះសែម្បង និង�ជីវកម�របស់្រប�ជន។
េ�យ�រ��ន�ព��ស�តុនីមួយៗ�នលក� ណៈខុសែប�កពី��
េយើងពិនិត្យេ�យយកចិត�ទុក�ក់នូវក��េផ្សងៗរ ួមប���ល��
េ�េពលសេ្រមចចិត��េតើ្រត�វែតបិទ�មពលឬអត់។
�ទូេ� លក� ណ វ �និច�័យរ ួម�នក្រមិតសំេណើម�ប �រព�ករ��នខ្យល់��ំង �នវត� �ស�តេ�េលើ
�
ដី
និងក្រមិតសំេណើម�បេ�ក� �ងរុក��តិ�នជីវ �ត ្រពម�ំង�រសេង� តេ�េលើដីក�ង
� េពល�ក់ ែស� ង។
េដើម្បី��� �ចត��ប់�មពលេឡើង វ �ញ្របកបេ�យសុវត��
ិ ព ប��ប់ពី�ន��ស�តុេ្រ�ះ��ក់ PG&E
្រត�វ�រ្រត�តពិនិត្យ្របព័ន�អគ� ិសនី្រគប់�៉យល៍� ំងអស់ែដល�នបិទ េដើម្បីរក�សុវត��
ិ ព។
�រ្រត�តពិនិត្យហ� ត់ចត់ ្របកបេ�យសុវត��
ិ ព
និង្របសិទ��ពគឺ�គន� ឹះៃន�រត��ប់�មពលអគ�ស
ិ នីេឡើងវ �ញ្របកបេ�យសុវត��
ិ ពស្រ�ប់អតិថិជនរបស់
េយើង។
ដំេណើរ�រេនះ�ប់េផ�ើម េ�ះបី�អំឡ�ងេពល��ស�តុេ្រ�ះ��ក់កព
ំ ុងបន� េកើតេឡើងក៏េ�យ។
េ�េពលែដលេយើង�ត់�ំងឱ្យ្រក �ម�រ�ររបស់េយើង្រត�តពិនិត្យប��ញឱ្យ�ន�ប់រហ័ស
េដើម្បី្រត�តពិនិត្យ�រខូច�ត ប��ប់ពី��ស�តុេ្រ�ះ��ក់�នកន� ងផុត

មជ្ឈមណ�ល្របតិបត� ិ�រេពល�ន�សន�របស់ PG&E
នឹងប��ក់អំពីេពលេវ�ែដល�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់�រ�ប់េផ�ើម្រត�តពិនិត្យ និងត��ប់�មពលេឡើងវ �ញ។
្រក �ម�រ�រេ្របើ វ �ធី��ស� �េ្រចើន េដើម្បីេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ�ំងេនះ។
ប��ញ�េ្រចើនរបស់េយើង�ច្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ�កជំ�ញេ�យេ្របើឧទ���គច្រក។
វ �ធីេនះរហ័ស ប៉ុែន� �នប��មួ យចំនួន ដូ ច�មិន�ចេមើលេឃើញឧបករណ៍មួយចំនួនពីេលើ��ស
េ�យ�រ�ំងនឹងេដើមេឈើ និងវត� ប
� ិទ�ំងេផ្សងេទៀត។
េលើសពីេនះ ឧទ���គច្រក�ចេ្របើ�ន េដើម្បី្រត�តពិនិត្យប��ញ េ�អំឡ�ងេពលៃថ�ែតប៉េុ �
� ះ។
េយើងក៏�នយន� េ�ះ ែដល�ចេ្របើស្រ�ប់្រត�តពិនត
ិ ្យសំណង់ធៗ
ំ ផងែដរ។
យន� េ�ះ�នបំ�ក់ឧបករណ៍�ំង្រ�� ែដល�ចេ្របើស្រ�ប់្រត�តពិនិត្យេ�េពលយប់។
ស្រ�ប់ប��ញ�ំង�យែដលមិន�ច្រត�តពិនត
ិ ្យ�នពីេលើ��ស ្រក �ម�រ�រ PG&E
នឹងេបើកបរេ�ប��ញ�ំងេ�ះ េដើម្បី�យតៃម� ឧបករណ៍ែដលស� ត
ិ េ�ជិតផ� វ� ។
េហើយេ�េពលែដល�រ្រត�តពិនត
ិ ្យមិន�ចេធ� ��នពីេលើ��ស ឬេ�យេ្របើ�នយន�
េ�យ�រ��ន�ពទី�ំង និងភូ មិ��ស� ្រក �ម�រ�ររបស់អ�ក្រត�វែត្រត�តពិនត
ិ ្យប��ញេ�យេដើរេ�ទីេ�ះ។
េ�េពលរកេឃើញ�រខូ ច�ត ្រក �ម�រ�រ�ត់��ច់តំបន់េ�ះ�ច់េ�យែឡក
េហើយេធ� ��រជួសជុលឱ្យ�ន�ប់បំផត
ុ �មែដល�ចេធ��
� ន។
ប��ញ្រត�វ�នេបើកេឡើង វញ
� ប��ប់ពីឆ�ង�ត់�រ្រត�តពិនិត្យ និងជួសជុស�រខូ ច�តេហើយែតប៉ុេ�
� ះ។
ែផ�កនីមួយៗ្រត�វ�នេបើកេឡើងវ �ញ េ�េពលឆ� ង�ត់�រ្រត�តពិនត
ិ ្យេហើយ។
�នន័យ� �មពលនឹងេបើកេឡើង វ �ញេ�េពលខុស��ស្រ�ប់អតិថិជនខុសៗ��។
�រត��ប់�មពលអគ� ិសនីេឡើង វញនឹ
�
ង�ប់េផ�ម
ើ េ���នីយរង និងបន� រហូ តដល់ែផ�កប�� ប់ៃនប��ញ។
អតិថិជនមិន�ំ�ច់្រត�វរង់�ំឱ្យប�� ប់�រ្រត�តពិនិត្យ្របព័ន��ង
ំ មូល
េទើបទទួល�ន�រត��ប់�មពលអគ� ិសនី វញេ�ះេទ។
�
�មពលអគ� ិសនី�ច្រត�វ�នត��ប់េឡើងវ �ញ
េ�េពលប��ញត��ប់េ�ផ�ះរបស់អ�ក�នឆ�ង�ត់�រ្រត�តពិនិត្យ និងប��ក់��នសុវត� ិ�ពេហើយ។
េ�លេ�របស់េយើងក� �ង��ំេនះ
និងក� �ង��ំ�ងមុខ�បន� ប��ប់គ្រឺ ត�វ�ត់បន� យរយៈេពលត��ប់�មពលអគ� ិសនីេឡើង វញឱ្យ
�
�នខ�ស់បំផត
ុ
ស្រ�ប់អតិថិជនរបស់េយើង។
េ�ក� �ង��ំ 2020 រយៈេពលៃន�រត��ប់�មពលអគ� ិសនីេឡើងវ �ញ�មធ្យម
េ្រ�យេពល�ន��ស�តុេ្រ�ះ��ក់ គឺ 10 េ�៉ងេបើេ្រប�បេធៀបនឹង 17 េ�៉ង�លពី��ំ 2019។

េយើងកំពុងអនុវត� ជ�
ំ នេផ្សងៗ េដើម្បីជួយ�ត់បន�យរយៈេពលត��ប់�មពលអគ� ិសនីេឡើងវ �ញ
េ�យរ ួម�ំង�របែន� មឧទ���គច្រកេ្រចើន�ងមុនេទ�ដងពី 35 េ� 65 េ្រគ�ង
េ�អំឡ�ងេពល�នេហតុ�រណ៍េផ្សងៗេកើតេឡើង។
េ្របើយន� េ�ះពីរែដលបំ�ក់េ�យ�េម���ំង្រ�� េដើម្បី�ច្រត�តពិនិត្យេ�េពលយប់
និងេ្របើជំនួយេ�វញេ�មកពី
�
្រក �មហ៊ុនផ�ត់ផង
� ់�មពលដៃទ
េដើម្បីជួយដល់ដំេណើរ�រ្រត�តពិនត
ិ ្យ�រត��ប់�មពលអគ� ិសនីេឡើងវ �ញេ្រ�យេពល PSPS េ�េពល�ំ�ច់។
ថ��េបើេយើងព្រងឹងឱ្យ្របេសើរ�ងមុនក៏េ�យ ក៏េ�ែត�នករណីធ�នធ
់ � របំផត
ុ មួ យចំនួន
ែដល�រ�ច់េភ� ើង�ច�នរយៈេពលេ្រចើនៃថ�ដែដល េ�យ�រ��ន�ព��ស�តុ ឬ្រត�វ�រជួសជុល។
េយើង�ំងអស់��ពឹងែផ�កេលើអគ�ស
ិ នីេរៀង�ល់ៃថ� េហើយេយើងចង់សហ�រ�មួ យអតិថជ
ិ នរបស់េយើង
េដើម្បីែស� ងរកដំេ�ះ្រ�យែដល�ចទប់��ត់េភ�ង
ើ េឆះៃ្រព និងជួយរក�សុវត� ិ�ពស្រ�ប់សហគមន៍របស់េយើង។
PG&E េលើកទឹកចិត�ឱ្យអតិថិជនចូ លេ��ន់មជ្ឈមណ�លៃនសកម� �ព�រ�រសុវត��
ិ ព
េដើម្បីែស� ងយល់អំពីព័ត�
៌ នដ៏�នតៃម� អព
ំ ី�និភ័យៃនេភ�ង
ើ េឆះៃ្រព និងសកម��ពែដលអតិថជ
ិ ន�ច
និងគួ រេធ� � េដើម្បីេ្រត�មខ� �ន�មុនស្រ�ប់ PSPS។
េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នថ�ីបំផត
ុ អំពីកិច�្របឹងែ្របង�រ�រសុវត��
ិ ពពីេភ� ើងេឆះៃ្រពរបស់ PG&E
និង វ �ធី ែដលេយើងកំពុងព្រងឹងចំេ�ះ�របិទ�មពលស្រ�ប់សវុ ត��
ិ ព��រណៈ សូ មចូ លេ��ន់
pge.com/psps។

