
រដូូវកាលភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ រដូូវកាលភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ 
បាបានមកដូល់ហើ�យនមកដូល់ហើ�យ
រៀៀបចំំផ្ទះះ�របស់់អ្ននកឥឡូូវនេះះ�

ស់ុវត្ថិិ�ភាពស់ុវត្ថិិ�ភាព
ភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ



ការប្តេេះជ្ញាាះចំ�ត្ថិេរបស់យ់ើ�ងគឺឺដើ�មះបីសី់វុតិ្ថិ�ភាពរបស់អ់្ននកការប្តេេះជ្ញាាះចំ�ត្ថិេរបស់យ់ើ�ងគឺឺដើ�មះបីសី់វុតិ្ថិ�ភាពរបស់អ់្ននក

100 220

455,000 633

26,000
កាមេះរ៉ាាះតាមដាន
អាកាស់ធាត្ថិុ ន�ងអ្នគឺិ�ភ័័យ។

ច្រើះ�នជ្ញាងច្រើះ�នជ្ញាង ច្រើះ�នជ្ញាងច្រើះ�នជ្ញាង

ដើ�មឈើ�ត្រូះ�វបានត្រូះ�ត្ថិព�ន�ត្ថិះយ 
ន�ងកាត្ថិ់ត្ថិម្រឹះ�មនៅជិ�ត្ថិខ្ះសែះ
ថាមពល SDG&E។

ឧទ្ធធម្ភាាះគឺចំក្រះដើ�មះបីីជិួយការ
ពារភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ ន�ងដើ�រ
លះបាត្ថិខ្ះសែះភ្លើើ�ង។

យនេហោះ�គ្មាាះនមនុស់ះសែ
ប្តេ�កធ្វើើ�ការត្រូះ�ត្ថិព�ន�ត្ថិះយខ្ះសែះ
ថាមពល ន�ងឧស់័័នពីលើ�
អាកាស់ពេះញមួយឆ្នាំំះំ។

ស្ថាាះនីយអាកាស់ធាត្ថិុផ្ទះេល់
ការអានលើះបីឿនខ្ះយល់ 
ស់ំណើ�ម ន�ងស់ីត្ថិុណ្ហហភាព។

បង្គោោះលភ្លើើ�ងធ្វើើ�ពីឈើ�ត្រូះ�វ
បានកែះលមអទៅជ្ញាបង្គោោះល
ដែះកធន់ន�ងភ្លើើ�ង។

យើ�ងម�នឈប់ត្រូះ�មនេះះ�ទេះ។យើ�ងម�នឈប់ត្រូះ�មនេះះ�ទេះ។  ប្រះស់�នប្តេ�ម្ភានស្ថាាះនភាពគ្រោះះះ�ថាំះក់ យើ�ងអាចំប�ទ្ធភ្លើើ�ងដើ�មះបីីរកះសាអ្ននក ន�ងស់ហគឺមន៍របស់់អ្ននក
ឱ្ះយម្ភានស់ុវត្ថិិ�ភាព។ វាត្រូះ�វបានគេះហៅថា  ការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាព ស្ថាធារណ្ហៈស្ថាធារណ្ហៈ (PSPS)។ ស់ុវត្ថិិ�ភាពភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ
បន្ថែិះមកម្រឹះ�ត្ថិខ្ពស់់ម្ភានគោលបំណ្ហងកាត្ថិ់បនិយ ផ្ទះលបះ�ពាល់របស់់អ្នត្ថិ�ថិ�ជិន ន�ងការបញ្ឆេះះះ�ភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះដែះល អាចំកើ�ត្ថិ ម្ភាន។

កន�ងរយៈពេះលបះុន្មាាះនឆ្នាំំះំចំុងក្រោះះយនេះះ� រដូឋ California  បានជិួបប្រះទ្ធ�ន�ង ភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះដែះលបំផ្ទះើ�ចំបំផ្លាាះញខ្លាំាះំងបំផ្ទះុត្ថិ ម�នធាាះប់
បានឃើ�ញ។ SDG&E® ខ្�ត្ថិខ្ំប្រះ�ងប្រែះះងដើ�មះបីីជិួយការពារត្ថិ ំបន ់ប្រះឆ្នាំំងន� ង ការគឺំរ៉ាមកំហែះងនៃះភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ។ អាទ្ធ�ភាពខ្ពស់់
បំផ្ទះុត្ថិរបស់់យើ�ងគឺឺស់ុវត្ថិិ�ភាពរបស់់អ្នត្ថិ�ថិ�ជិន បុគឺិល�ក ន�ងស់ហគឺមន៍របស់់យើ�ង នេះះ�ជ្ញាមូលហើះត្ថិុដែះលយើ�ងបនេកែះលមអ ន�ង
ពង្រឹះ�ងឧបករណ្ហ ៍ព្រះមទាំំងរចំន្មាស់មព័នធដែះលម្ភានស្រាះះប់របស់់យើ�ង។



តើ�អ្នើទីៅជ្ញាការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីសី់វុតិ្ថិ�ភាពតើ�អ្នើទីៅជ្ញាការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីសី់វុតិ្ថិ�ភាព
ស្ថាធារណ្ហៈស្ថាធារណ្ហៈ?

ប្រះស់�នប្តេ�ម្ភានស្ថាាះនភាព
គ្រោះះះ�ថាំះក ់យើ�ងអាចំប�ទ្ធ
ចំរនេអ្នគឺិ�ស់នីជ្ញាមធ្វើះយោបាយ 
ចំុងក្រោះះយ ដើ�មះបីីរកះសាអ្ននក 
ន�ងស់ហគឺមន៍របស់់អ្ននកឱ្ះយ

ម្ភានស់ុវត្ថិិ�ភាព។

SDG&E តាមដានលកខខ្ណ្ហឌអ្នគឺិ�ភ័័យដែះលម្ភានហាន�ភ័័យ
ខ្ពស់់។ ទាំំងនេះះ� រួមបញ្ចូូូល បះុន្ថែេះម�នកំណ្ហត្ថិ់ចំំពោះ�៖

ខ្ះយល់ខ្លាំាះំងខ្ះយល់ខ្លាំាះំង
(រួមទាំំងការព្រះម្ភាន
អ្នំពីទ្ធង់ក្រះហម)

ការគឺម្រាះះមការគឺម្រាះះម
កំហែះងពីកំហែះងពី
អ្នគឺិីភ័័យអ្នគឺិីភ័័យ

ដូល់
ហើះដាាះរចំន្មាស់មព័នធ

អ្នគឺិ�ស់នី

ហាន�ភ័័យហាន�ភ័័យ
ស់ុវត្ថិិ�ភាពស់ុវត្ថិិ�ភាព
ស្ថាធារណ្ហៈស្ថាធារណ្ហៈ

ការស់ង្កេេះត្ថិនៅន�ងការស់ង្កេេះត្ថិនៅន�ង
កន្ថែើះងកន្ថែើះង

បន្ថែើះស់ួ�ត្ថិបន្ថែើះស់ួ�ត្ថិ
ដែះលអាចំបម្រើះ�ជ្ញាឥនធនៈ

ស់ំណើ�មទាំបស់ំណើ�មទាំប

ដើ�មះបីីស្វែើះងយល់បន្ថែិះមអ្នំពីការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈ 
ស់ូមចំូលទៅកាន់គេះហទ្ធំព័រ sdge.com/wildfire-safety។



តើ�ការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈត្រូះ�វបានកំណ្ហត្ថិ់តើ�ការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈត្រូះ�វបានកំណ្ហត្ថិ់
យ៉ាាះងដូូចំមេេះចំយ៉ាាះងដូូចំមេេះចំ?

ប្រះស់�នប្តេ�យើ�ងរំព�ងថាចំរនេអ្នគឺិ�ស់នីន�ងត្រូះ�វបានប�ទ្ធស់ម្រាះះប់រយៈ 
ពេះលបន្ថែិះមទេៀត្ថិ យើ�ងអាចំប្តេ�កមជិះឈមណ្ហឌលធនធានស់ហគឺមន ៍ 

ន�ង/ឬ មជិះឈមណ្ហឌលព័ត្ថិ៌ម្ភាននៅកន�ងតំ្ថិបន់ដែះលរងផ្ទះលបះ�ពាល់។ 

~48 ម៉ោាះងមុន 
ពេះលប�ទ្ធចំរនេ
អ្នគឺិ�ស់នី

~24 ម៉ោាះង
មុនពេះលប�ទ្ធចំរនេ

អ្នគឺិ�ស់នី

~12 ម៉ោាះង 

មុនពេះលប�ទ្ធចំរនេ
អ្នគឺិ�ស់ន ី

1-4 ម៉ោាះង
មុនពេះលប�ទ្ធចំរនេ

អ្នគឺិ�ស់នី

នៅពេះលដែះលការ 
ប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីី

ស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈ
ចាប់ផ្តើេ�ម

ប្រះស់�នប្តេ�មជិះឈមណ្ហឌល
ធនធានស់ហគឺមន៍
ណាមួយត្រូះ�វបានប្តេ�ក

នៅពេះលដែះលការ
ត្រូះ�ត្ថិព�ន�ត្ថិះយវាល

ចាប់ផ្តើេ�ម

នៅពេះលដែះល
ថាមពលអ្នគឺិ�ស់ន ី
ត្រូះ�វបានស្ថាាះរ
ឡើ�ងវិញ

7-10 ថ្ងៃួះថ្ងៃួះ ជ្ញាមុនជ្ញាមុន 3-6 ថ្ងៃួះថ្ងៃួះ ជ្ញាមុនជ្ញាមុន 2 ថ្ងៃួះថ្ងៃួះ ជ្ញាមុនជ្ញាមុន 1 ថ្ងៃួះថ្ងៃួះ ជ្ញាមុនជ្ញាមុន ថ្ងៃួះប�ទ្ធភ្លើើ�ងថ្ងៃួះប�ទ្ធភ្លើើ�ង បានស្ថាាះរថាមពលឡើ�ងវិញបានស្ថាាះរថាមពលឡើ�ងវិញ

នៅពេះលការពះយោករណ្ហ៍
បង្ហាហះញពីលកខខ្ណ្ហឌគ្រោះះះ�ថាំះក់
ដែះលអាចំកើ�ត្ថិម្ភាន SDG&E 

តាមដានហាន�ភ័័យអ្នគឺិ�ភ័័យ 

ន�ងផ្ទះលបះ�ពាល់ដែះលអាចំ 

កើ�ត្ថិម្ភាន។ 

SDG&E កែះលមអ
ការពះយោករណ្ហ៍អាកាស់ធាត្ថិុ 
ន�ងភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ ដែះលអាចំ
កើ�ត្ថិម្ភាន។

SDG&E បនេតាមដានលកខខ្ណ្ហឌ
អាកាស់ធាត្ថិុ ទ្ធំន្មាក់ទ្ធំនង
ជ្ញាមួយ ស់ហគឺមន៍ដែះលរងផ្ទះល
បះ�ពាល់ ន�ងស់ម្រឹះបស់ម្រឹះ�ល
ជ្ញាមួយ អ្ននកឆេះើ�យ ត្ថិប ដូំបូង ន�ង
ភាំះកង់្ហារស់វុតិ្ថិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈ។

SDG&E ជិូនដូំណ្ហ�ងដូល់
ស់ហគឺមន៍ដែះលរងផ្ទះល
បះ�ពាល់ ក៏ដូូចំជ្ញារដាាះ ភ័�បាល 

ន�ងភាំះក់ង្ហារស់ុវត្ថិិ�ភាព
ស្ថាធារណ្ហៈ ថាថាមពលត្រូះ�វ
បានប�ទ្ធ។

SDG&E ន�ងចាប់ផ្តើេ�មជិូនដូំណ្ហ�ង
ដូល់អ្នត្ថិ�ថិ�ជិនដែះលអាចំរងផ្ទះល
បះ� ពាល់ដោយការប�ទ្ធថាមពល
ដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈ
ដែះលអាចំកើ�ត្ថិម្ភាន រួមទាំំង
ស់ម្ភាាះរបរិកាាះរស់ំខ្លាំន់ៗ ន�ង
អ្នត្ថិ�ថិ�ជិនមូលដាាះនវេះជិជស្ថាស្ត្រេះ 
ព្រះមទាំំងភាំះក់ង្ហាររដាាះភ័�បាលរដូឋ 
ខោនធ ីន�ងទ្ធីក្រះុងផ្ទះងដែះរ។ 

នៅពេះលដែះលលកខខ្ណ្ហឌ
អាកាស់ធាត្ថិុម្ភានស់ុវត្ថិិ�ភាព 

SDG&E ន�ងចាប ់ផ្តើេ�មស្ថាាះរ
ថាមពលឡើ�ងវិញ។ ក្រះុមការង្ហារ
មូលដាាះន ន�ងធនធានពីលើ�
អាកាស់ន�ងត្រូះ�ត្ថិព�ន�ត្ថិះយខ្ះសែះ 
ថាមពលខ្លាំងលើ� ដើ�មះបីី
ប្រាះះកដូថាម�នម្ភានការខ្ូចំខ្លាំត្ថិ
ដោយស្ថារខ្ះយល់ បក់ខ្លាំាះំង 

ហើ�យពួកវាប្រះត្ថិ�បត្ថិេ�ការដោយ
ស់ុវត្ថិិ�ភាព។

ការកំណ្ហត្ថិ់ពេះលវេះលានៃះការជិូនដូំណ្ហ�ងការកំណ្ហត្ថិ់ពេះលវេះលានៃះការជិូនដូំណ្ហ�ង  (នៅពេះលដែះលអាចំធ្វើើ�ទៅនៅពេះលដែះលអាចំធ្វើើ�ទៅ  បានបាន) 

ដូំណើ�រការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈដូំណើ�រការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈ



ដូ�ងកន្ថែើះងដែះលត្រូះ�វទៅអ្នឡំូ�ងពេះលដាចំច់ំរនេអ្នគិឺ�ស់នីរយៈពេះលយរូដូ�ងកន្ថែើះងដែះលត្រូះ�វទៅអ្នឡំូ�ងពេះលដាចំច់ំរនេអ្នគិឺ�ស់នីរយៈពេះលយរូ

យើ�ងអាចំប្តេ�កមជិះឈមណ្ហឌលធនធានស់ហគឺមន៍
របស់់យើ�ងនៅកន�ងត្ថិំបន ់ដែះលរងផ្ទះលបះ�ពាល់។

គ្រឿះ�ងបរិកាាះរទាំំងនេះះ�បម្រើះ�ជ្ញាទ្ធីតាំងដែះល 
ប្រះជ្ញាពលរដូឋបានរងផ្ទះលបះ�ពាល់ អាចំទៅយក 
ស់ម្ភាាះរត្រៀះៀមរៀៀបចំំ ទ្ធ�កកក ទ្ធ�ក អាហារស់ម្រឹះន់  
អាំងវឺត្ថិទ្ធ័រ ថាមពលរថិយនេ អាគឺុយប្រើះ�ថាមពលពនើ ឺ
ព្រះ�អាទ្ធ�ត្ថិះយ ន�ងវិទ្ធះយ�ត្ថិូចំៗ ន�ង ទ្ធទ្ធួលបានព័ត្ថិ៌ម្ភានថិ័ីៗ 
អ្នំពីការដាចំ់ចំរនេអ្នគឺិ�ស់នី។

ការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាពស្ថាធារណ្ហៈ
អាចំបនេរហូត្ថិដូល់លកខខ្ណ្ហឌ ហាន�ភ័័យ
អ្នគឺិ�ភ័័យលែះងជ្ញាការគឺំរ៉ាមកំហែះងទេៀត្ថិ។ 

Warner Springs

JulianRamona

Valley Center

Pine Valley

Lake Morena 

Dulzura Jacumba
Potrero

មជិះឈមណ្ហឌលធនធានស់ហគឺមន៍មជិះឈមណ្ហឌលធនធានស់ហគឺមន៍

មណ្ហឌលមណ្ហឌល ដែះលដែះល ប្រះឈមខ្ពស់់ន�ងប្រះឈមខ្ពស់់ន�ង ភ្លើើ�ងភ្លើើ�ង  

ឆេះះ�ឆេះះ�  ព្រៃះះព្រៃះះ

ស់ម្រាះះប់បញ្ចូជីពេះញលើះញនៃះមជិះឈមណ្ហឌលធនធានស់ហគឺមន៍ រួមទាំំងឈ្មោះាះ� ន�ងអា 
ស់យដាាះនកន្ថែើះងប្រើះ�ប្រាះះស់់ ស់ូមចំូលទៅកាន់គេះហទ្ធំព័រ sdge.com/resource-centers។

Fallbrook

Descanso



រកះសាសុ់វតិ្ថិ�ភាពរកះសាសុ់វតិ្ថិ�ភាព —— ចាត្ថិវិ់ធានការចាត្ថិវិ់ធានការ

ទាំញយកកម័វិធីទាំញយកកម័វិធី PSPS របស់់យើ�ងរបស់់យើ�ង  

““ការជិូនដូំណ្ហ�ងដោយការជិូនដូំណ្ហ�ងដោយ SDG&E””

ទ្ធទ្ធួលព័ត្ថិ៌ម្ភានអ្នំពីការប�ទ្ធថាមពលដើ�មះបីីស់ុវត្ថិិ�ភាព 
ស្ថាធារណ្ហៈ (PSPS) មុនពេះល អ្នំឡូ�ងពេះល ន�ង 
បន្មាាះប់ពីព្រះ�ត្ថិេ�ការណ្ហ៍ទាំំងនេះះ�ត្រូះ�វបានជិម្រាះះបជិូន។  

ចំូលទៅកាន ់sdge.com/pspsapp ដើ�មះបីីទាំញយក 
កម័វិធ ីឬស្វែើះងយល់បន្ថែិះម។ 

គឺ�ត្ថិដោយឆ្នាំាះត្ថិវៃះ។ កុំធ្វើើះស់ប្រះហែះស់កន�ងការការពារស់ុវត្ថិិ�ភាពរបស់់អ្ននក។ ចាត្ថិ់វិធានការឥឡូូវនេះះ� ដើ�មះបីីរៀៀបចំំស់ម្រាះះប់ភាព
អាស់ននណាមួយ។

បង្កេេ�ត្ថិផែះនការស់ង្គ្រោះោះះ�បន្មាាះន់បង្កេេ�ត្ថិផែះនការស់ង្គ្រោះោះះ�បន្មាាះន់
កំណ្ហត្ថិ់កន្ថែើះងដែះលត្រូះ�វជិួបជ្ញាមួយគ្រួះ�ស្ថារ ផ្ទះើូវ 
ស់ុវត្ថិិ�ភាព ន�ងជិម្រឹះក ព្រះមទាំំងស់កម័ភាពអ្នើីដែះល 
អ្ននកន�ងធ្វើើ�។ ព�ភាកះសា ន�ងអ្ននុវត្ថិេផែះនការជ្ញាមួយ 
គ្រួះ�ស្ថាររបស់់អ្ននក រួមទាំំងកូនៗរបស់់អ្ននក។

រៀៀបចំំឧបករណ្ហ៍ស់ង្គ្រោះោះះ�បន្មាាះន់រៀៀបចំំឧបករណ្ហ៍ស់ង្គ្រោះោះះ�បន្មាាះន់
រកះសារបស់់ចាំបាចំ់នៅន�ងដៃះ។ ត្រូះ�វប្រាះះកដូថា  

ឧបករណ្ហ៍របស់់អ្ននកម្ភានស់េ�កជ្ញាមួយន�ងរបស់់របរ 
ដែះលអ្ននក ន�ងគ្រួះ�ស្ថារអ្ននកត្រូះ�វការ រួមទាំំងស់ម្រាះះប់ 
ស់ត្ថិើចំ�ញ្ចូូ�មរបស់់អ្ននក មនុស់ះសែចាស់់ ន�ងអ្ននកដែះល 
ម្ភានព�ការភាព។ ទ្ធុកវានៅកន�ងធុងង្ហាយស្ត្រះួលយក 
តាមខ្ើ�ន ដូូចំជ្ញាកាបូបស្ថាាះយ ឬប្រះអ្នប់បាាះស់ះ�ក។  

មេ�លបញ្ចូជីត្រូះ�ត្ថិព�ន�ត្ថិះយដែះលភាាះប់មកជ្ញាមួយ។

ទោះ�សិ់�ត្ថិកន�ងកាលៈទេះស់ៈណាកដ៏ោយ យើ�ងន�ងខ្�ត្ថិខំ្ប្រះ�ងប្រែះះងទាំក់ទ្ធងអ្ននក។

ធ្វើើ�បចំូ�បះបីននភាពព័ត្ថិ៌ម្ភានទ្ធំន្មាក់ទ្ធំនងធ្វើើ�បចំូ�បះបីននភាពព័ត្ថិ៌ម្ភានទ្ធំន្មាក់ទ្ធំនង
ចំូលទៅកាន់គេះហទ្ធំព័រ sdge.com/MyAccount។ ចំុចំ 
លើ� “Manage Your Contact Info (គ្រួះប់គ្រួះងព័ត្ថិ៌ម្ភាន 
ទ្ធំន្មាក់ទ្ធំនងរបស់់អ្ននក)” ហើ�យធ្វើើ�បចំូ�បះបីននភាពព័ត្ថិ៌ម្ភាន 
ទ្ធំន្មាក់ទ្ធំនងរបស់់អ្ននក រួមទាំំងអាស់យដាាះនអ្នី�មែះលផ្ទះងដែះរ។

ចំុ�ឈ្មោះាះ�ដើ�មះបីីទ្ធទ្ធួលបានការជិូនដូំណ្ហ�ងអ្នំពីកាចំុ�ឈ្មោះាះ�ដើ�មះបីីទ្ធទ្ធួលបានការជិូនដូំណ្ហ�ងអ្នំពីការ រ 
ដាចំ់ចំរនេអ្នគឺិ�ស់នីដាចំ់ចំរនេអ្នគឺិ�ស់នី
រកះសាការយល់ដូ�ង ដូូច្នេះនះ�យើ�ងអាចំជិួយការពារអ្ននកបាន។  

ដូំណើ�រការនេះះ�គឺឺស់ម្រាះះប់ PSPS ផ្ទះងដែះរ ម�នត្រូះ�មតែះភ្លើើ�ងឆេះះ� 
ព្រៃះះបះុណ្ណោះះះ�ទេះ។ ចាប់ផ្តើេ�មដោយធ្វើើ�ឱ្ះយប្រាះះកដូថា ព័ត្ថិ៌ម្ភាន 
ទ្ធំន្មាក់ទ្ធំនងម្ភានភាពទាំន់ស់ម័យ។
ស់ូមចំូលទៅកាន់គេះហទ្ធំព័រ sdge.com/notifications។

ធ្វើើ�ការស់ះង់មត្ថិ�អ្នំពីភាពធន់របស់់យើ�ងធ្វើើ�ការស់ះង់មត្ថិ�អ្នំពីភាពធន់របស់់យើ�ង ន�ងទ្ធទ្ធួល ន�ងទ្ធទ្ធួល 
បានគឺនើ��បានគឺនើ��
យើ�ងបានបង្កេេ�ត្ថិកម្រឹះងស់ំណ្ហួរខ្ើីៗស់ម្រាះះប់ការណែះន្មាំ 
ផ្លាាះល់ខ្ើ�នស់ម្រាះះប់អ្ននក ន�ងមនុស់ះសែជ្ញាទ្ធីស្ត្រះឡាញ់របស់់អ្ននក។  

នៅពេះលបញ្ចូូប់ការស់ះង់មត្ថិ� អ្ននកអាចំជ្រើះ�ស់រៀើស់អ្នងិការ 
ស់ហគឺមន៍ដែះល SDG&E ន�ងធ្វើើ�ការបរិចាាះគឺ $20 ជិំនួស់អ្ននក។  

ស្វែើះងយល់បន្ថែិះមនៅគេះហទ្ធំព័រ sdge.com/prepared។



ត្រូះ�វរៀៀបចំំត្រូះ�វរៀៀបចំំ —— បង្កេេ�ត្ថិកន្ថែើះងដែះលអាចំការពារបានបង្កេេ�ត្ថិកន្ថែើះងដែះលអាចំការពារបាន
កាត្ថិ់បនិយហាន�ភ័័យដែះលផ្ទះះ�របស់់អ្ននកត្រូះ�វប្រះឈមមុខ្ ដោយកែះប្រែះះកន្ថែើះង បន្ថែើះជិុំវិញផ្ទះះ� ដើ�មះបីីទ្ធប់ទ្ធល់ន�ងភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ។

California requires 100 feet of defensible 

space around your property

San Diego County requires 50 

feet of clearance in Zone 1

Undisturbed vegetation

The area nearest your home 

should be well spaced and 

contain low-growing and 

fire-resistent plants such as 

turf grass, vegetable 

gardens, flower beds or 

ones recommended by your 

local nursery.

តំបន់ 1
Low-growing ground covers 

that support fire resilience 

and are low in fuel volume 

are recommended in this 

zone. Talk to a grower about 

which plants will work for 

your defensible space.

តំបន់ 2
Check with environmental 

regulatory agencies before 

modifying native vegetation 

that might include endangered 

species and habitats.

តំបន់ 3

30–50 ហ�ីត 100 ហ�ីត �ើសពី 100 ហ�ីត

ត្ថិំបន់ដែះលនៅជិ�ត្ថិផ្ទះះ�របស់់
អ្ននកបំផ្ទះុត្ថិគឺួរតែះម្ភានទ្ធីធាាះលអ 
ន�ងម្ភានរុកខជ្ញាត្ថិ� លូត្ថិលាស់់
ទាំប ន�ងធន់ន�ងភ្លើើ�ង ដូូចំជ្ញា
ស្មៅាះ ស់ួនបន្ថែើះ ធ្វើន�រផ្លាាះ ឬ
កន្ថែើះង ដែះលត្រូះ�វបានណែះន្មាំ
ដោយកន្ថែើះងថែះទាំំកើ័ះងកន�ង
ត្ថិំបន់របស់់អ្ននក។

ខោនធ ីSan Diego 
ទាំមទាំរការបោស់ស់ំអាត្ថិ 
50 ហើីត្ថិនៅកន�ងតំ្ថិបន ់1។

រដូឋ  California ត្រូះ�វការកន្ថែើះងការពារ 100 ហើីត្ថិ
ជិុំវិញទ្រះពះយស់មះបីត្ថិេ�របស់់អ្ននក។

រុកខជ្ញាត្ថិ�ដែះលម�នម្ភានការរំខ្លាំន

គឺម្រឹះបដូីលូត្ថិលាស់់ទាំប
ដែះលគ្មាំទ្រះភាពធន់ន�ងភ្លើើ�ង 
ន�ងបរិម្ភាណ្ហឥនធនៈទាំបត្រូះ�វ
បានណែះន្មាំនៅកន�ងត្ថិំបន់
នេះះ�។ ព�ភាកះសាជ្ញាមួយអ្ននក
ដាំដូុ�អ្នំពីរុកខជ្ញាត្ថិ�ណាដែះល
ម្ភានប្រះស់�ទ្ធធភាពស់ម្រាះះប់
កន្ថែើះងការពាររបស់់អ្ននក។

ព�ន�ត្ថិះយជ្ញាមួយភាំះក់ង្ហារ
ន�យត្ថិកម័បរិស្ថាាះន មុនពេះល
កែះប្រែះះរុកខជ្ញាត្ថិ�ដើ�ម ដែះលអាចំ
រួមបញ្ចូូូលប្រះភ្លើះទ្ធស់ត្ថិើជិ�ត្ថិ
ផ្ទះុត្ថិពូជិ ន�ងទ្ធីជិម្រឹះក។

ទោះ�សិ់�ត្ថិកន�ងកាលៈទេះស់ៈណាកដ៏ោយ យើ�ងន�ងខ្�ត្ថិខំ្ប្រះ�ងប្រែះះងទាំក់ទ្ធងអ្ននក។



ផ្ទះេលជ់ិនំយួកន�ងការកស្ថាងស់វុតិ្ថិ�ភាពផ្ទះេលជ់ិនំយួកន�ងការកស្ថាងស់វុតិ្ថិ�ភាព
ស់ហគឺមន៍ស់ហគឺមន៍

P.O. Box 129831  |  San Diego, CA 92112-9831  |  800-411-7343

អ្នស់់រយៈពេះលជ្ញាងមួយទ្ធស់ះសែវត្ថិះសែរ៍មកហើ�យ គឺំន�ត្ថិផ្ទះេ�ចំផ្តើេ�មផ្ទះេល់ជិំនួយ 
ស់បះបី�រស់ធម៌ Safe San Diego របស់់ SDG&E បានផ្ទះេល់ជិំនួយ ស់ម្រាះះប់គ្មាំទ្រះ
អ្ននកឆេះើ�យត្ថិបដូំបូង ការត្រៀះៀមលកខណ្ហៈស់ង្គ្រោះោះះ�បន្មាាះន់ កន្ថែើះងការពារ ន�ង
ការអ្នប់រំស់ុវត្ថិិ�ភាពភ្លើើ�ងឆេះះ�ព្រៃះះ តាមរយៈភាព ជ្ញាដៃះគឺូ ស់ហគឺមន៍ជ្ញាមួយ
កាកបាទ្ធក្រះហមអាមេះរិក, 211 San Diego, 211 Orange County, មូលន�ធ�ពនើត្ថិ់
អ្នគឺិ�ភ័័យកន�ងត្ថិំបន ់San Diego, មូលន�ធ�ស់ង្គ្រោះោះះ� San Diego Fire, វិទ្ធះយោស្ថាាះន 
Burn, មូលន�ធ�ស់ង្គ្រោះោះះ�រយៈពេះលវែះងអ្ននេរកុលស់មព័នធ, ក្រះុមឆេះើ�យត្ថិបគ្រាះះអាស់នន
ស់ហគឺមន៍ (CERT), ក្រះុមឆេះើ�យត្ថិបគ្រោះះះ�អាស់ននកុលស់មព័នធ, ក្រះុមប្រះ�កះសា
ស់ុវត្ថិិ�ភាពអ្នគឺិ�ភ័័យ ន�ងអ្នងិការម�នរកប្រាះះក់ចំំណើះញផ្តើះសែះងទេៀត្ថិ។ ស្វែើះងយល់
បន្ថែិះមនៅគេះហទ្ធំព័រ sdge.com/safe។

តាមដានយើ�ងខ្ំ�ំ
នៅលើ�៖
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