
با برق خود آشنا شوید
پروگرام پاداش برای صرفه جویی برق
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به کالیفورنیا کمک کنید تا در این تابستان از 
پرچوی برق جلوگیری کند. اشتراک کنندگان 
بخاطر کاهش در مصرف برق در زمانهای 

تقاضای زیاد و حاالت اضطراری، با هدف عدم 
 بروز پرچوی های نوبتی، پول دریافت میکنند. 
اشتراک نمودن اختیاری است و هیچ جریمه ای 

برای کم نکردن مصرف برق وجود ندارد. 
معرفی پروگرام

پروگرام پاداش برای صرفه جویی برق به مشتریان مسکونی 
®SDG&E پول میپردازد تا به شکل اختیاری مصرف عمومی 

برق خود را در زمانی که تقاضا به بلندترین حد است، کاهش 
بدهند. 

امتیازات برای شما و خانۀ شما 
اشتراک کنندگان در پروگرام پاداش برای صرفه جویی برق، 

 یک بل کریدیت )پولی( 2.00$ را برای هر کیلووات برق 
فی ساعت، بخاطر کاهش در مصرف برق در زمان هشدار 
Flex Alert یا دیگر موارد اضطراری شبکۀ سراسری، 

دریافت خواهند کرد.

شرایط پروگرام
برای واجد شرایط شدن جهت دریافت بل 
کریدیت )پولی(، برق کمتری را نسبت به 

آن مقدار استفاده کنید که معموالً در جریان 
"پروگرام پاداش برای صرفه جویی برق" 

مصرف میکنید.

تشویقیه
$2.00 

در هر کیلووات فی ساعت )برق( 

زمان تسلیم اطالعیه
یک روز قبل از پروگرام 

اشتراک
مشتریان نمیتوانند در پروگرام تشویقی 

 ،AC Saver دیگری از جمله SDG&E 

Capacity Bidding یا در یک پروگرام 

شخص ثالث، اشتراک کنند.

 ریسک
هیچ جریمه ای برای کم نکردن مصرف 

برق وجود ندارد. 

 تلیفون
(866)-291-9516

آنالین
sdge.com/powersaver

کدام اشخاص واجد شرایط اشتراک هستند؟ 
تمامی مشتریان برق مسکونی SDG&E که میتر هوشمند دارند. 
 SDG&E مشتریان مسکونی نمیتوانند در یک پروگرام تشویقیه
دیگر از جمله Capacity Bidding ،AC Saver یا در یک 

پروگرام شخص ثالث، اشتراک کنند. برای معلومات بیشتر به 
شرایط و مقررات رسمی مراجعه کنید. مشتریان مسکونی که 
 Community Choice Aggregator در یک پروگرام

)CCA( یا )Direct Access )DA اشتراک دارند، واجد 

شرایط این پروگرام هستند.

این پروگرام چی طور کار میکند؟ 
در جریان یک وضعیت اضطراری شبکه، اوپراتور سیستم 

مستقل کالیفورنیا )CAISO( با Flex Alert به تماس میشود. 
زمانیکه این اتفاق افتاد، SDG&E برای آغاز یک رویداد 
پروگرام پاداش برای صرفه جویی برق، اطالعیه میدهد و 

اطالعیه ها یک روز قبل از پروگرام، ارسال میشوند.

تماس 
 برای معلومات بیشتر یا ثبت نام در پروگرام پاداش برای 

 صرفه جویی برق به آدرس 
sdge.com/powersaver مراجعه کنید. 

https://www.sdge.com/residential/savings-center/energy-saving-programs/reduce-your-use/power-saver-program
https://www.sdge.com/residential/savings-center/energy-saving-programs/reduce-your-use/power-saver-program

