ประหยัดเงินสําหรับใบเรี ยกเก็บค่าบริ การ SDG&E® ของคุณ

โครงการความช่วยเหลือของ SDG&E® มีสองโครงการที่ช่วยให้ คณ
ุ ลดค่าบริการการใช้ พลังงานรายเดือนของคุณ:
โครงการ California Alternate Rates for Energy (CARE)
โครงการ CARE จะให้ สว่ นลดรายเดือนในใบเรี ยกเก็บค่าบริ การ SDG&E ของคุณสําหรับทังก๊
้ าซและไฟฟ้า ความมีคณ
ุ สมบัตจิ ะยึดหลักตามการเข้ าร่วมในโครงการช่วยเหลือโครงการใดๆ ในบรรดาโครงการประชาสงเคราะห์ตา่ งๆ
ที่ได้ แสดงรายชื่อไว้ ในแบบฟอร์ มการสมัครน หรื อ โดยการเข้ าเกณฑ์ด้านรายได้ ครัวเรื อนที่ยึดตามจํานวนของสมาชิกในครัวเรื อนของคุณ

โครงการ Family Electric Rate Assistance (FERA)
หากคุณไม่เข้ าเกณฑ์ที่จะเข้ าร่วมในโครงการ CARE คุณอาจยังมีคณ
ุ สมบัตเิ ข้ าร่วมในโครงการ FERA โครงการ FERA
จะให้ สว่ นลดรายเดือนที่ตา่ํ กว่าเล็กน้ อยสําหรับใบเรี ยกเก็บค่าบริการค่าไฟฟ้าสําหรับครัวเรื อนที่มีจํานวนสมาชิก 3 คนขึ ้นไปที่มีระดับรายได้ ที่สงู กว่าโครงการ CARE เล็กน้ อย

กรุณาอ่านคําแนะนําเกี่ยวกับรายได้ สําหรับโครงการ CARE/FERA ที่ได้ แสดงไว้ ด้านล่างเพื่อที่จะทราบว่าคุณมีคณ
ุ สมบัติที่จะกรอกใบสมัครเข้ าร่วมโครงการหรื อไม่ ในใบสมัครเข้ าร่วมโครงการของคุณ
กรุณาระบุ
•
โครงการประชาสงเคราะห์ทงหมดที
ั้
่ คณ
ุ หรื อสมาชิกในครัวเรื อนของคุณได้ รับสิทธิประโยชน์ หรื อ
•
รายได้ รวมต่อปี ของครัวเรื อน
รายได้ ท่ เี ข้ าเกณฑ์ โครงการ CARE และ FERA
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

มีผลตัง้ แต่ 1 มิถุนายน 2022- 31 พฤษภาคม 2023
โครงการ CARE
รายได้ รวมต่ อปี ของครัวเรื อน *

1 หรือ 2
3
4
5
6
7
8
สมาชิกในครัวเรื อนเพิ่มเติม ให้ เพิ่มอีกคนละ

$36,620
$46,060
$55,500
$64,940
$74,380
$83,820
$93,260
$9,440

โครงการ FERA

ไม่เข้ าเกณฑ์
$46,061 - $57,575
$55,501 - $69,375
$64,941 - $81,175
$74,381 - $92,975
$83,821 - $104,775
$93,261 - $116,575
$9,440 - $11,800

*เพื่อทราบรายได้ ครัวเรื อนรวมทังหมดต่
้
อปี ในปั จจุบนั ของคุณให้ รวมจํานวนเงินและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ในรูปเงินสดที่สมาชิกแต่ละคนในครัวเรื อนของคุ ณได้ รับ (ที่รวมถึง ค่าจ้ าง

เช็คจากรัฐบาล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการอุดหนุนทางการเงินอื่นๆ)
วิธีการสมัคร
1.
2.
3.
4.

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่ sdge.com/care
โทรติดต่อที่หมายเลขการสมัครเข้ าร่วมโครงการแบบอัตโนมัติของเราได้ ทกุ เมื่อ: 1-877-646-5525
แฟกซ์ใบสมัครที่กรอกเสร็ จสมบูรณ์ไปยังหมายเลข 858-636-5749
ส่งใบสมัครนี ้ไปทางไปรษณีย์โดยการใช้ ซองจดหมายที่ให้ มา
ที่อยู่: P.O. Box 129831
San Diego, CA 92112-9985

หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาส่งอีเมลไปยัง billdiscount@sdge.com หรื อโทรหมายเลข 1-800-411-7343 หากคุณเป็ นผู้ที่มีความบกพร่องทางการสื่อความหมาย หรื อ การได้ ยิน
กรุณาโทรติดต่อหมายเลข 1-877-889-7343 ที่เป็ นหมายเลขที่ให้ บริการผู้บกพร่องทางการได้ ยิน/สื่อความหมายของเรา
โครงการดังต่อไปนี ้อาจให้ ความช่วยเหลือเพิม่ เติม
SDG&E's Energy Savings Assistance Program

(โครงการความช่วยเหลือด้ านการประหยัดพลังงานของ SDG&E)
โครงการช่วยเหลือสําหรับการต่อเติมบ้ านเพื่อการประหยัดพลังงานฟรี แก่เจ้ าของบ้ านแ ละผู้เช่าบ้ าน
ไปยังเว็บไซต์ sdge.com/energyassistance หรือโทรสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ทหี่ มายเลข
1-866-597-0597
SDG&E's Medical Baseline Allowance Program

(โครงการสังคมสงเคราะห์เบื ้องต้ นทางการแพทย์ของ SDG&E)
มอบสิทธิการใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นในอัตราราคาที่ตา่ํ ที่สดุ สําหรับลูกค้ าที่มคี วามจําเป็ นทางการแพทย์ ไปยังเว็บไซต์
sdge.com/medicalbaseline หรื อโทรสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลข
1-800-411-7343
Low-Income Home Energy Assistance Program

(โครงการความช่วยเหลือด้ านพลังงานในบ้ านแก่ผ้ มู ีรายได้ น้อย)
เงินช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานจากรัฐและบริ การปรับปรุงอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
ติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที่สาํ นักงานบริ การและการพัฒนาชุมชุน 1-866-675-6623 หรื อโทร
2-1-1 สําหรับตัวแทนในท้ องถิ่น

(ใบสมัครอยู่ด้านหลัง)

<<Customer Name>>
<<Street Address>>
<<Street Address2>>
<<City, State, Zip>>

<<Account: ########

Office Use Only

การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ CARE และ FERA
คําแนะนําเกี่ยวกับโครงการ (สําหรับโครงการ CARE และ FERA):
ต้ องแจ้ งให้ SDG&E ทราบหากคุณไม่มีคณ
ุ สมบัติ
หากได้ รับการร้ องขอให้ ยืนยันรายได้ คณ
ุ จะต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อต่ออายุการเข้ าร่วมโครงการ
การใช้ พลังงานในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ อาจเป็ นผลให้ ถกู ถอดออกจากโปรแกรม
หากมีการร้ องขอคุณต้ องต่ออายุการเข้ าร่วมโครงการของคุณหรื อไม่เช่นนันจะถู
้ กตัดสิทธิออกจากโครงการ
คุณจะไม่สามารถเรี ยกร้ องสิทธิประโยชน์นี ้โดยการใช้ แบบยืนภาษี รายได้ ของบุคคลอื่นๆ
ได้ ยกเว้ นของคู่สมรสของคุณ ในใบเรี ยกเก็บค่าบริการของ SDG&E® ต้ องระบุชื่อของคุณและที่อยู่จะต้ องเป็ นที่อยู่อาศัยหลักของคุณ
รายได้ ครัวเรื อนต่อปี ทงสิ
ั ้ ้นของคุณ(รายได้ ทงหมดของทุ
ั้
กคนที่อาศัยอยู่ในบ้ านของคุณ)ก่อนการหักต้ องอยู่ในเกณฑ์ระดับรายได้ ในแผนภูมิสําหรับขนาดครัวเรื อนของคุณหรื อ
ครัวเรื อนของคุณได้ รับสิทธิประโยชน์จากหนึง่ ในโครงการประชาสงเคราะห์ที่ได้ แสดงรายชื่อไว้ ในใบสมัครในส่วนช่อง 2A

•
•
•
•
•
•
•

ชื่อของคุณ (ตามที่ปรากฏบนใบเรี ยกเก็บค่ าบริการของคุณ)
ที่อยู่บ้าน(ถนน/เมืองปรหัสไปรษณีย์)
หมายเลขบัญชี SDG&E
จํานวนสมาชิกในครั วเรื อน

ผู้ใหญ่:

เด็ก

จํานวนทังหมด:
้

โครงการประชาสงเคราะห์
กรณีคณ
ุ หรื อสมาชิกในครัวเรื อนของคุณคนหนึง่ ได้ รับสิทธิประโยชน์จากโครงการประชาสงเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้กรุณาทําเครื่ องหมายในช่องสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้ อง กรอกข้ อมูลในส่วน 2A
หรื อ 2B คุณไม่จําเป็ นต้ องกรอกข้ อมูลในทังสองส่
้
วน

หรื อ

 Medicaid/Medi-Cal สําหรับครอบครัวในหมวดหมู่ A และ B

 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยน (NSLP)

 CalFresh (สแตมป์ อาหาร)/SNAP

 โครงการความช่วยเหลือด้ านพลังงานในบ้ านแก่ผ้ ม
ู ีรายได้ น้อย (LIHEAP)

 โครงการช่วยเหลือแก่เด็กเล็กในครอบครัวที่มีรายได้ น้อย

 โครงการรายได้ เสริ มจากรัฐบาล (SSI)

(เฉพาะชนเผ่า)
 สํานักงานความช่วยเหลือทัว่ ไปสําหรับกิจการอินเดีย
 ปี โครงการสตรี ทารกแรกเกิดและเด็ก (WIC)

 โครงการ CalWORKs(TANF) หรื อ Tribal TANF

หากคุณทําเครื่ องหมายในกล่ องสี่เหลี่ยมใดๆในส่ วนนี้ ให้ ข้ามไปยังส่ วนที่ 3
รายได้ ท่ เี ข้ าเกณฑ์ โครงการ (สําหรั บโครงการ CARE และ FERA)
หากครัวเรื อนของคุณไม่ได้ เข้ าร่วมในโครงการใดๆ ข้ างต้ น
กรุณาทําเครื่ องหมายในแหล่งของรายได้ ทงหมดสํ
ั้
าหรับสมาชิกทุกคนในครัวเรื อนและเขียนจํานวนรายได้ ทงสิ
ั ้ ้นของคุณลงในช่องว่าง
 ค่าจ้ าง และ/หรื อ ผลกําไรจากการประกอบกิจการส่วนตัว

 โครงการช่วยเหลือเงินรายได้ เพิม
่ เติมจากรัฐ (SSP) หรื อ กองทุนช่วยเหลือผู้พกิ าร (SSDI)

 เงินชดเชยผู้ว่างงาน

 ดอกเบี ้ยเงินปั นผลจากการเงินฝากออมทรัพย์ หลักทรัพย์ พันธบัตร หรื อ บัญชีเกษี ยณอายุ

 เงินชดเชยแรงงานหรื อผู้พก
ิ าร

 การประกันภัย หรื อ การระงับข้ อพิพาทโดยทางกฎหมาย

 เงินเลี ้ยงดูค่ส
ู มรสและบุตร

 ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ หรื อ การช่วยเหลืออื่นๆ สําหรับค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพ

 เงินบํานาญ

 ค่าเช่า หรื อ รายได้ จากค่าสิทธิ

 ประกันสังคม

 เงินสด หรื อ รายได้ อื่นๆ

รายได้ รวมต่ อปี ของครัวเรื อน $,  .00
คําแถลงการณ์ (โปรดอ่ านและลงนามด้ านล่ าง)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลที่ข้าพเจ้ าระบุในเอกสารใบฉบับนี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริง ข้ าพเจ้ ายินยอมที่จะแสดงหลักฐานยืนยันรายได้ หากมีการร้ องขอ ข้ าพเจ้ าตกลงจะแจ้ ง
SDG&E ทันทีที่ข้าพเจ้ าขาดสถานภาพในการได้ รับส่วนลดจากโครงการ
หากข้ าพเจ้ าได้ รับส่วนลดโดยที่ข้าพเจ้ าไม่ผ่านเกณฑ์ในการเข้ าร่วมโครงการข้ าพเจ้ าอาจต้ องจ่ายส่วนลดที่ข้าพเจ้ าได้ รับคืน ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่า SDG&E
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ ากับเจ้ าหน้ าที่หรื อบริษัทสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อลงทะเบียนข้ าพเจ้ าในโครงการช่วยเหลืออื่นๆ ได้
ลายมือชื่อ:

วันที่:

ที่อยู่อีเมล์ :

โทรศัพท์ : (
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)
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