
 
សន្សសំំចៃប្រាក់ន ាន ើវកិកយបប្រ SDG&E® របស់អ្នក 

 

(ពាកយស ំន ាផ្ននកម្ខាងន ៀរ) 

កម្មវិធីជនំ្ួយ SDG&E® នត ់ជនូ្ន្ូវកម្មវិធីពរីផ្ែ នត ់ការបញ្ចុះរចម្ៃនែើម្បីជយួបន្ទាបរចម្ៃន ើវកិកយបប្រថាម្ព ប្បចាំផ្ែរបស់ន ាកអ្នក៖ 

អ្ប្រាថាម្ព ជនប្ម្ើសរែឋកា ីហ្វរ័ញ ា (CARE) 
កម្មវិធី CARE នត ់ន្ូវការបញ្ចុះរចម្ៃប្បចាំផ្ែន ាន ើវកិកយបប្រ SDG&E របសន់ ាកអ្នកសប្ម្ាប់ទាងំឧសមន័្ ន្ិង ឹកន្ៃើង។  កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្់ រឺប្រវូផ្នែកន ើការៃូ រួម្ន ាកនចង 
កម្មវិធីជនំ្ួយសាធារណៈផ្ែ ម្ាន្ កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្់ណាម្ួយែូៃផ្ែ បង្ហាញន ាន ើ ប្ម្ង់ផ្បបប ពាកយនសនើស ំ ឬម្ាន្ កខណៈសម្បរតិប្រូវន្ងឹប្រាក់ៃំណូ ប្រួសារន ាយផ្នែកន ាន ើ 
ៃំន្ួន្ម្ន្ សសផ្ែ កំព ងរស់ន ាកនចងប្រសួាររបស់អ្នក។ 

ជំនួ្យអ្ប្រាអ្រគសិនី្ប្បចាបំ្រួសារ (FERA) 
នបើន ាកអ្នករមាន្ កខណៈសម្បរតបិ្រប់ប្រាន្់ៃនំពាុះកម្មវិធ ីCARE ន ាកអ្នកន ាអាៃម្ាន្ កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្ៃ់ំនពាុះកម្មវធិី FERA។ FERA នត ់ការបញ្ចុះរចម្ៃប្បចាំផ្ែបន្តិៃបន្តួៃ 
ន ាន ើវកិកយបប្រអ្រគិសន្ីសប្ម្ាប់ប្រសួារផ្ែ ម្ាន្សម្ាជិកចាប់ពី 3 ន្ាក់ន ើងន ាន ាយម្ាន្ កខែណឌរប្ម្ូវន ាន ើប្រាក់ៃំណូ ែពស់ជាងកម្មវធិី CARE បន្តិៃ។  

សូម្នម្ើ នរា ការណ៍ផ្ណន្ាំអ្ំពីប្រាក់ៃំណូ សប្ម្ាប់ CARE/FERA ផ្ែ ម្ាន្ន ាកនចងរារាងខាងនប្កាម្ នែើម្បីឲ្យែឹងថានរើន ាកអ្នកម្ាន្ កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្់ ន្ិង 
អាៃៃ ុះន មាុះន ាយបំនពញពាកយស រំាន្ផ្ែរឬន ។  
ន ាន ើពាកយស ំរបស់អ្នក សូម្ប្រាកែថាបង្ហាញ៖ 

• រា ់កម្មវិធីជនំ្ួយសាធារណៈផ្ែ ម្ាន្ កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្់ផ្ែ អ្នក ន្ិងន្រណាម្នាក់ន ាកនចងប្រួសាររបស់អ្នក  ួ រាន្ការធាន្ារ ៉ាប់រង ឬ  
• ប្រាក់ៃំណូ ប្រួសារប្បចាំឆនាំសរ បរបស់អ្នក 

 កខណៈសម្បរតបិ្របប់្រាន្ច់ន្ប្រាកៃ់ណូំ សប្ម្ាបក់ម្មវធិ ីCARE & FERA 

ម្ាន្ប្បសិ ធភាពចាបព់ចីងៃ  ី1 ផ្ែម្ងិ ន្ា ឆនា ំ2022- ចងៃ  ី31 ផ្ែឧសភា ឆនា ំ2023  
ម្និ្ម្ាន្សិ ធបិ្សបៃាប ់ កម្មវធិCីARE កម្មវធិFីERA 

ប្រាកៃ់ណូំ ប្រសួារប្បចាឆំនាសំរ ប * 
1 ឬ 2 $36,620 ម្្ ិន្ម្នសិ ធិរសបៃ ្៉ាប់ 

3 $46,060 $46,061 - $57,575 

4 $55,500 $55,501 - $69,375 

5 $64,940 $64,941 - $81,175 

6 $74,380 $74,381 - $92,975 

7 $83,820 $83,821 - $104,775 

8 $93,260 $93,261 - $116,575 
ម្ន្ សសបផ្ន្ែម្ម្នាក់ៗ  បផ្ន្ែម្ $9,440 $9,440 - $11,800 

* នែើម្បីកំណរ់ប្រាក់ៃណូំ ប្រួសារែ  សរ បន្ានព បៃ្ចបបន្នរបស់ន ាកអ្នក សូម្បូករា ់ប្រាក់ ន្ិងការធាន្ារ ៉ាប់រងម្ិន្ផ្ម្ន្ 
ជាសាៃប់្រាកទ់ាំងអ្ស់ផ្ែ    ួរាន្ន ាយម្ន្ សសម្នាក់ៗផ្ែ រស់ន ាកនចងនទុះរបស់ន ាកអ្នក (រមួ្ម្ាន្ប្រាក់នបៀវរសរ៍ ម្ូ បបទាន្ ន្ិងការធាន្ារ ៉ាប់រងពីរ ឋា្រិា  
ន្ិងការឧបរែម្ភហ្ិរញញវរែចននសងៗ)។ 

រនបៀប ាកព់ាកយ៖ 
1.  ាក់ពាកយរាម្អ្ ៊ីន្ធឺណិរ sdge.com/care 
2.  ូរស័ពទម្កន ែៃ ុះន មាុះសវ័យប្បវរតិរបស់នយើងនព ណាក៏រាន្៖ 1-877-646-5525  

3. ននញើពាកយស ំផ្ែ បំនពញរៃួរាម្ រូសារន ាកាន្់ន ែ 858-636-5749  

4. ននញើពាកយស ំនន្ុះរាម្ចប្បសណីយ៍ន ាយនប្បើនប្សាម្សំប ប្រផ្ែ រាន្នត ជ់ូន្ប្សាប់៖  
អាសយ ឋាន្៖ P.O. Box 129831 

San Diego, CA 92112-9985 

ប្បសិន្នបើន ាកអ្នកម្ាន្ៃម្ៃ ់ណាម្យួ សមូ្ននញើអ្ ៊ីផ្ម្  ម្កកាន្់ billdiscount@sdge.com ឬ ូរស័ពទម្កន ែ 1-800-411-7343។ ប្បសិន្នបើន ាកអ្នកររ ឬបៃង់ សូម្ ូរសព័ទម្កន ែ 
TDD/TTY របស់នយើងរាម្រយៈន ែ 1-877-889-7343។ 

កម្មវិធីខាងនប្កាម្នត ់ជនូ្ជំន្ួយបផ្ន្ែម្ 
SDG&E's Energy Savings Assistance Program  
នត ់ន ាយឥររិរចងៃន្ូវការផ្ក ម្ែនទុះសន្សំសចំៃថាម្ព ទាងំសប្ម្ាបម់្្ាស់នទុះ ន្ងិ 
អ្នកជួ ។ សមូ្ៃូ នម្ើ  
sdge.com/energyassistance ឬ ូរសព័ទម្កន ែ  
1 866-597-0597 សប្ម្ាបព់័រ៌ម្ាន្បផ្ន្ែម្។ 

 

Low-Income Home Energy Assistance Program 
ជំន្ួយឧបរែម្ភែ ក់ារៃណំាយបង់វិកកយបប្រ ន្ងិនសវាខាងសំរួ អាកាសធារ ផ្ែ  
នត ់ម្ ូន្ិធិន ាយរែឋ។ សូម្ ូរស័ពទម្កកាន្់ប្កសួងនសវាកម្ម ន្ិងអ្្ិវឌ្ឍសហ្រម្ន្៍ 
រាម្រយៈន ែ 1-866-675-6623 ឬ ូរស័ពទម្កន ែ 2-1-1 សប្ម្ាប់ការបញជូន្បន្ត 
ន ាកាន្ភ់នាកង់្ារន ាកនចងរំបន្់។ 

SDG&E's Medical Baseline Allowance Program 
នត ់ថាម្ព កាន្់ផ្រនប្ៃើន្ន ាកនចងអ្ប្រាទាបបំន រែ ់អ្រងិិជន្ផ្ែ ម្ាន្បញ្ហា 
ស ែភាព។ សមូ្ៃ ូនម្ើ  sdge.com/medicalbaseline ឬ ូរស័ពទម្កន ែ 
1-800-411-7343 សប្ម្ាបព់័រ៌ម្ាន្បផ្ន្ែម្។ 
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ពាកយស កំម្មវធិ ីCARE ន្ងិ FERA 
នរា ការណ៍ផ្ណន្ាចំន្កម្មវធិ ី(អ្ន្ វរតទាំងកម្មវធិី CARE ន្ិង FERA)៖  
• ន ាកអ្នកប្រូវផ្រជនូ្ែណឹំងែ ់ SDGE ប្បសិន្នបើអ្នកផ្ ងម្ាន្ កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្។់ 
• ប្បសិន្ម្ាន្ការនសនើស ំឲ្យបញ្ជាកព់ីប្រាក់ៃំណូ របស់ន ាកអ្នក ន ាកអ្នកប្រូវផ្របញ្ជាក់នែើម្បីបន្តជាម្ួយកម្មវិធនីន្ុះ។  
• ការនប្បើប្រាសថ់ាម្ព កប្ម្ិរែពស់ អាៃបណត៉ា ឱ្យម្ាន្ការែកនៃញពីកម្មវិធី។  
• ន ានព ម្ាន្ការនសនើស ំ ន ាកអ្នកប្រូវផ្រៃ ុះន មាុះបន្ត នបើម្និ្ែូនចនាុះន  នរន្ឹង  បន មាុះរបសន់ ាកអ្នកនៃញពីកម្មវិធីនន្ុះ។ 
• ន ាកអ្នកម្ិន្អាៃទាម្ទារន្ូវប្បកាសពន្ធៃំណូ របស់ម្ន្ សសណាម្នាក់ននសងនប្រាពីបដីប្បពន្ធរបស់ែៃនួ្ន ើយ។  
• វិកកយបប្រ SDGE® របស់ន ាកអ្នកប្រូវផ្រម្ាន្ន មាុះរបស់ន ាកអ្នក នហ្ើយអាសយ ឋាន្ប្រូវផ្រជាអាសយ ឋាន្ៃម្បងរបស់ន ាកអ្នក។  
• ប្រាក់ៃំណូ ប្រួសារសរ បន្ានព បៃ្ចបបន្នរបស់ន ាកអ្នក (ប្រាក់ៃំណូ សរ បទាងំអ្ស់ពីប្រប់សម្ាជិកកពំ ងរស់ន ាកនចងនទុះរបស់ន ាកអ្នក) ម្ ន្នព ការការ់ពន្ធរឺម្និ្នប្ៃើន្ជាងកប្ម្ិរ 

ប្រាក់ៃំណូ ន ាកនចង រារាងសប្ម្ាប់ ហំ្ំប្រសួាររបស់ន ាកអ្នក 
ឬប្រួសាររបស់ន ាកអ្នកកំព ង  ួ រាន្ការធាន្ារ ៉ាប់រងពីកម្មវធិីជំន្យួសាធារណៈណាម្យួផ្ែ ម្ាន្រាយន្ាម្ន ើពាកយស ំកនចងប្បអ្ប់ 2A។ 

 

ន មាុះរបស់ន ាកអ្នក (ែូៃផ្ែ បង្ហាញន ាន ើវកិកយបប្ររបស់ 
ន ាកអ្នក) 

 

អាសយ ឋាន្នទុះ (នៃូវរ បី្ក ង/ន ែហ្សីបកូែ)  
ន ែរណន្ ីSDG&E  

ៃនំ្នួ្ម្ន្ សសន ាកនចងប្រសួារ ម្ន្ សសធំ៖ នកមង៖ សរ ប៖ 

 

ឬ  

របន្ត កម្មវធិជីនំ្យួសាធារណៈ  
ន ាកអ្នក ឬន្រណាម្នាកក់នចងប្រសួាររបស់ន ាកអ្នក  ួ រាន្ការធាន្ារ ៉ាប់រងពីកម្មវិធជីំន្ួយសាធារណៈណាម្ួយកនចងៃំនណាម្ខាងនប្កាម្ 
ៃូររូសយកកម្មវិធីផ្ែ ប្រូវទាំងអ្ស់។ សូម្បំនពញផ្ននក 2A ឬ 2B។ ន ាកអ្នកម្ិន្ចាំរាៃ់បំនពញទាំងពីរផ្ននកន ។ 
 Medicaid/Medi-Cal for Families A&B 
 CalFresh (Food Stamps)/SNAP 

 Head Start Income Eligible (ផ្រក  សម្ពន័្ធប  នណ្ាុះ) 
 Bureau of Indian Affairs General Assistance 
 Women, Infants and Children (WIC) 

 National School Lunch Program (NSLP) 
 Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 
 Supplemental Security Income (SSI) 
 CalWORKS (TANF)  Tribal TANF 

ប្បសិន្នបើន ាកអ្នករសូយកប្បអ្បណ់ាម្យួកនចងផ្ននកនន្ុះ សូម្រ ំងន ាផ្ននក  ី3 

 

 កខណៈសម្បរតចិន្ប្រាកៃ់ណូំ ប្រសួារសប្ម្ាបក់ម្មវធិ ីCARE ឬកម្មវធិ ីFERA  
ប្បសិន្នបើប្រសួាររបស់ន ាកអ្នកម្ិន្ៃូ រមួ្ន ាកនចងកម្មវធិីណាម្ួយខាងន ើ សូម្រូសយកប្ប្ពទាំងអ្ស់ចន្ប្រាក់ៃំណូ ប្រួសារសប្ម្ាបស់ម្ាជិកទាំងអ្ស់ចន្ប្រសួារ 
ន្ិងសូម្សរនសរប្រាក់ៃណូំ  សរ បន ាកនចងៃនន្ៃាុះផ្ែ រាន្នត ជ់ូន្។ 

 ប្រាក់នបៀវរសរ៍ ន្ងិ/ឬប្រាកៃ់ំនណញពកីាររកស ីផ្ទា ែ់ៃួន្ 

 ការធាន្ារ ៉ាបរ់ងពីភាពអ្រ់ការង្ារនធវើ 
 សំណងពិការភាព ឬការង្ារ 
 ជំន្ួយឧរែម្ភបដីប្បពន្ធ ឬកូន្ 

 នសាធន្ន្វិរតន្ ៍

 សន្តិស ែសងគម្ 

 SSP ឬ SSDI 

 ការប្រាក/់ភារ ា្ពីប្រាកស់ន្សំ ភារហ្  ន្ នរាន្ែ៏ ឬរណន្ីពីការៃ ូន្ិវរតន្ ៍

 ការធាន្ារ ៉ាបរ់ង ឬសំណងរាម្នៃូវៃាប ់
 អាហារូបករណ៍ ជំន្យួឧរែម្ភ ឬជំន្យួននសងន ៀរសប្ម្ាបក់ារៃំណាយរស់ន ា 
 ប្រាក់ៃំណូ ពកីារជួ  ឬប្រាក់ៃំណូ ពីប្រាក់សយួសារ 
 សាៃ់ប្រាក់ ឬៃំណូ ននសងន ៀរ 

ប្រាកៃ់ណូំ ប្រសួារប្បចាឆំនាសំរ ប៖$,  .00 

 

នសៃកតបី្បកាស ( សូម្អាន្ ន្ងិៃ ុះហ្រែន ខាខាងនប្កាម្)  
ព័រ៌ម្ាន្ផ្ែ ែញចំរាន្នត ឲ់្យ រឺជាការពរិ ន្ិងប្រឹម្ប្រូវ។ ែញចយំ ់ប្ពម្នត ់ជនូ្ការបញ្ជាកអ់្ំពីប្រាក់ៃណូំ  ប្បសិន្នបើម្ាន្ការនសនើស ។ំ ែញចំយ ់ប្ពម្ជនូ្ែំណឹងែ ់ SDG&E 
ប្បសិន្នបើែញចំផ្ ងម្ាន្  កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្់   ួការបញ្ចុះរចម្ៃ។ ប្បសនិ្នបើែញចបំន្ត  ួ រាន្ការបញ្ចុះរចម្ៃន ាយម្ិន្ម្ាន្ កខណៈសម្បរតិប្រប់ប្រាន្់ 
ែញចំអាៃប្រូវរាន្រប្ម្វូឲ្យបង់សងការបញ្ចុះរចម្ៃផ្ែ ែញចំរាន្   ួ។ ែញចែំឹងថា SDG&E អាៃផ្ៃករំផ្ កពរ័៌ម្ាន្ផ្ទា ់ែៃួន្របស់ែញចំជាម្ួយផ្ននកនសវាកម្មម្ូ  ឋាន្ 
ឬភនាក់ង្ាររបស់ពួកនរនែើម្បីៃ ុះន មាុះែញចំកនចងកម្មវិធនីត ់ជំន្យួរបស់ពកួនរ។ 

ហ្រែន ខា៖ កា បរនិៃេ ៖ 

អាសយ ឋាន្អ្ ៊ីផ្ម្  ៖  រូស័ពទ៖ (     ) 

 

 


