
Pata kufahamu umeme wako
MPANGO WA ZAWADI ZA UOKOAJI WA UMEME
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Saidia California izuie ukatikaji 
wa umeme kwenye msimu huu 
wa joto. Washiriki wanalipwa  
kwa kupunguza matumizi ya 
umeme wakati wa mahitaji ya  
juu na ya dharura, lengo likiwa 
kuepuka mzunguko wa ukatikaji. 
Kushiriki ni kwa hiari na hakuna 
faini kwa kukosa kupunguza  
matumizi ya umeme. 

Kuanzishwa ka mpango
Mpango wa Zawadi za Uokoaji wa Umeme 
hulipa wateja wa nyumba za makazi wa 
SDG&E® ili wapunguze kwa hiari matumizi 
yao ya jumla ya umeme mahitaji yanapokuwa 
juu zaidi.

Manufaa kwako na nyumba yako 
Washiriki katika Mpango wa Zawadi za 
Uokoaji wa Umeme watapata muamana ya 
bili ya $2.00 kwa kila kWh kwa kupunguza 
matumizi ya umeme wakati wa Flex Alert au 
dharura nyingine kwenye jimbo lote.

Matakwa ya mpango
Ili kustahiki kupata muamana 

ya bili, tumia umeme mdogo 

kuliko kawaida yako wakati wa 

Tukio la Zawadi za Uokoaji wa 

Umeme.

Kichocheo

$2.00 
kwa kila kWh (umeme)

Muda wa taarifa
Siku Moja kabla ya tukio 

Kushiriki
Wateja hawawezi kushiriki 

katika mpango mwingine wa 

kichocheo wa SDG&E ikiwe-

mo Uokoaji wa AC, Zabuni ya 

Uwezo au mpango wa mhusika 

wa nje.

Hatari 
Hakuna faini kwa kutopunguza 

matumizi yako ya umeme.

Simu 

(866)-291-9516

Mtandaoni

sdge.com/powersaver

Ni nani anayestahili kushiriki?  
Mteja yeyote wa umeme wa SDG&E aliye na 
nyumba ya makazi pamoja na mita mahiri. 
Wateja wa nyumba za makazi hawawezi 
kushiriki katika mpango mwingine wa 
kichocheo wa SDG&E kama vile Uokoaji wa 
AC, Zabuni ya Uwezo na mpango wa mhusika 
wa nje. Tazama sheria na masharti rasmi ili 
kupata maelezo zaidi. Wateja wenye nyumba 
za makazi wanaoshiriki na Kijumlishi cha 
Chaguo la Jumuiya (CCA) au Ufikiaji wa Moja 
kwa Moja (DA) wanastahili kushiriki kwenye 
mpango huu.

Mpango huu hufanyaje kazi?  
Wakati wa dharura ya umeme, shirika la Cali-
fornia Independent System Operator (CAISO) 
litatangaza Flex Alert. Jambo hili linapotokea 
SDG&E itaitisha tukio la Mpango wa Zawadi 
za Uokoaji wa Umeme na taarifa zitatumwa 
Siku Moja kabla ya tukio.

Mawasiliano  
Kwa maelezo zaidi au kujisajili katika  
Mpango wa Zawadi za Uokoaji wa Umeme, 
tembelea sdge.com/powersaver.


