សន្សំសំចៃប្រាក់នៅន វើ ិកកយបប្ររ SDG&E® របស់អ្នក
កម្មវិធីជុំនួយ SDG&E® នដល់ជូននូវកម្មវិធីពីរផ្ែលនដល់ការបញ្ចុះតម្ម្ៃនែើម្្បីជួយបន្ទ្បតម្ម្ៃនលើវិកកយបត្តថាម្ពលត្បចុំផ្ែរបស់នោកអ្ែក៖
អត្រាថាមពលជមត្រមើសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE)

កម្មវិធី CARE នដល់នូវការបញ្ចុះតម្ម្ៃត្បចុំផ្ែនៅនលើវិកកយបត្ត SDG&E របស់នោកអ្ែកសត្ម្ប់ទុំងឧសម័ន និង ឹកន្ៃើង។ លកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់ រឺត្តូវផ្នែកនលើការចូលរួម្នៅកែចង

កម្មវិធីជុំនួយសាធារណៈផ្ែលម្នលកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់ណាម្ួយែូចផ្ែលបង្ហ្ញនៅនលើ ត្ម្ង់ផ្បបប ពាក្យនសែើសុំ ឬម្នលកខណៈសម្្បតតិត្តូវនឹងត្ាក់ចុំណូលត្រួសារនោយផ្នែកនៅនលើ
ចុំនួនម្នស្សផ្ែលកុំពងរស់នៅកែចងត្រួសាររបស់អ្ែក។
ជំនួយអត្រាអគ្គិសនីត្ររចំត្រគ្ួសារ (FERA)

នបើនោកអ្ែកាម្នលកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់ចុំនពាុះកម្មវិធី CARE នោកអ្ែកនៅអាចម្នលកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់ចុំនពាុះកម្មវិធី FERA។ FERA នដល់ការបញ្ចុះតម្ម្ៃត្បចុំផ្ែបនតិចបនតួច
នៅនលើវិកកយបត្តអ្រគិសនីសត្ម្ប់ត្រួសារផ្ែលម្នសម្ជិកចប់ពី 3 ន្ក់ន

ើងនៅនោយម្នលកខែណឌតត្ម្ូវនៅនលើត្ាក់ចុំណូលែពស់ជាងកម្មវិធី CARE បនតិច។

សូម្នម្ើលនាលការណ៍ផ្ណន្ុំអ្ុំពីត្ាក់ចុំណូលសត្ម្ប់ CARE/FERA ផ្ែលម្ននៅកែចងតារាងខាងនត្កាម្ នែើម្្បីឲ្យែឹងថានតើនោកអ្ែកម្នលកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់ និង
អាចចុះន

ម្ុះនោយបុំនពញពាក្យសុំានផ្ែរឬន ។

នៅនលើពាក្យសុំរបស់អ្ែក សូមត្រាកដ្ថារង្ហ៉ាញ៖
•
•

រាល់កម្មវិធីជុំនួយសាធារណៈផ្ែលម្នលកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់ផ្ែលអ្ែក និងនរណាម្ន្ក់នៅកែចងត្រួសាររបស់អ្ែក
ត្ាក់ចុំណូលត្រួសារត្បចុំឆន្ុំសរបរបស់អ្ែក

ួលានការធាន្រា្ប់រង ឬ

2022
2021
កមY វ [ធីCARE
កមY វ [ធីFERA
#Cក់ចំណូល#គ@ Aរ#ប?ំfgស
ំ រុប*

ចំនួនសXជិកេjកklង#គ@ Aរ
1ឬ2

$34,840

មិនPនសិទªិFសបច«ប់

3

$43,920

$43,921 - $54,900

4

$53,000

$53,001 - $66,250

5

$62,080

$62,081 - $77,600

6

$71,160

$71,161 - $88,950

7

$80,240

$80,241 - $100,300

8

$89,320

$89,321 - $111,650

មនុសsបែនŠ មPMក់ៗ បែនŠ ម

$9,080

$9,080 - $11,350

* នែើម្្បីកុំណត់ត្ាក់ចុំណូលត្រួសារែលសរបន្នពលបច្ចប្បនែរបស់នោកអ្ែក សូម្បូករាល់ត្ាក់ និងការធាន្រា្ប់រងម្ិនផ្ម្ន

ជាសាច់ត្ាក់ទុំងអ្ស់ផ្ែល

ួលាននោយម្នស្សម្ន្ក់ៗផ្ែលរស់នៅកែចងនទុះរបស់នោកអ្ែក (រួម្ម្នត្ាក់នបៀវត្សរ៍

ម្ូលប្បទន និងការធាន្រា្ប់រងពីរោឋ្្ិាល និងការឧបតថម្ភហិរញញវតថចនន្សងៗ)។
រមរៀរដាក់ពាក៉ាយ៖
1.

ោក់ពាក្យតាម្អ្៊ីនធឺណិត sdge.com/care

3.

ននញើពាក្យសុំផ្ែលបុំនពញរួចតាម្ ូរសារនៅកាន់នលែ 858-636-5749

2.
4.

ូរស័ពទម្កនលែចុះន

ម្ុះសវ័យត្បវតតិរបស់នយើងនពលណាក៏ាន៖ 1-877-646-5525

ននញើពាក្យសុំននុះតាម្ម្ត្បសណីយ៍នោយនត្បើនត្សាម្សុំបត្តផ្ែលាននដល់ជូនត្សាប់៖
អាសយោឋ្ន៖

P.O. Box 129831
San Diego, CA 92112-9985

ត្បសិននបើនោកអ្ែកម្នចម្ងល់ណាម្ួយ សូម្ននញើអ្៊ីផ្ម្៉ែលម្កកាន់ billdiscount@sdge.com ឬ ូរស័ពទម្កនលែ 1-800-411-7343។ ត្បសិននបើនោកអ្ែកររ ឬថ្ៃង់ សូម្ ូរស័ពទម្កនលែ
TDD/TTY របស់នយើងតាម្រយៈនលែ 1-877-889-7343។

កម្មវិធីខាងនត្កាម្នដល់ជូនជុំនួយបផ្នថម្
SDG&E’s Energy Savings Assistance Program
នដល់នោយឥតរិតម្ថ្ៃនូវការផ្កលម្ែនទុះសន្សុំសុំម្ចថាម្ពលទុំងសត្ម្ប់ម្ច្ស់នទុះ និង
Low-Income Home Energy Assistance Program
អ្ែកជួល។ សូម្ចូលនម្ើល

ជុំនួយឧបតថម្ភែល់ការចុំណាយបង់វិកកយបត្ត និងនសវាខាងសុំរួលអាកាសធាតផ្ែល

866-597-0597 សត្ម្ប់ព័ត៌ម្នបផ្នថម្។

តាម្រយៈនលែ 1-866-675-6623 ឬ ូរស័ពទម្កនលែ 2-1-1 សត្ម្ប់ការបញជូនបនត

sdge.com/energyassistance ឬ ូរស័ពទម្កនលែ 1-

នដល់ម្ូលនិធិនោយរែឋ។ សូម្ ូរស័ពទម្កកាន់ត្កសួងនសវាកម្ម និងអ្្ិវឌ្ឍសហរម្ន៍

SDG&E’s Medical Baseline Allowance Program
នដល់ថាម្ពលកាន់ផ្តនត្ចើននៅកែចងអ្ត្តាទបបុំនតែល់អ្តិថ្ិជនផ្ែលម្នបញ្ហ្

នៅកាន់ភាន្ក់ង្រនៅកែចងតុំបន់។

សែភាព។ សូម្ចូលនម្ើល sdge.com/medicalbaseline ឬ ូរស័ពទម្កនលែ 1-800411-7343 សត្ម្ប់ព័ត៌ម្នបផ្នថម្។

(ពាក្យសុំនៅផ្នែកម្ខ្ងន ៀត)

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

Office Use Only

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

ពាក៉ាយសុំកមមវធ
ិ ី CARE និង FERA
មាលការណ៍ខណនាំននកមមវិធី (អ្នវតតទុំងកម្មវិធី CARE និង FERA)៖
•
•
•
•
•
•
•

នោកអ្ែកត្តូវផ្តជូនែុំណឹងែល់ SDG&E ត្បសិននបើអ្ែកផ្លងម្នលកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់។

ត្បសិនម្នការនសែើសុំឲ្យបញ្ជ្ក់ពីត្ាក់ចុំណូលរបស់នោកអ្ែក នោកអ្ែកត្តូវផ្តបញ្ជ្ក់នែើម្្បីបនតជាម្ួយកម្មវិធីននុះ។
ការប្រើ្ាស់ថាមពលកត្ម្ិតែពស់ អាចបណាត្លឱ្យម្នការដកបចញពីកមមវិធី។
នៅនពលម្នការនសែើសុំ នោកអ្ែកត្តូវផ្តចុះន

ម្ុះបនត នបើម្ិនែូនចន្ុះន នរនឹងលបន

ម្ុះរបស់នោកអ្ែកនចញពីកម្មវិធីននុះ។

នោកអ្ែកម្ិនអាចទម្ទរនូវត្បកាសពនធចុំណូលរបស់ម្នស្សណាម្ន្ក់នន្សងនត្ៅពីបដីត្បពនធរបស់ែៃួនន
វិកកយបត្ត SDG&E® របស់នោកអ្ែកត្តូវផ្តម្នន

ើយ។

ម្ុះរបស់នោកអ្ែក នហើយអាសយោឋ្នត្តូវផ្តជាអាសយោឋ្នចម្្បងរបស់នោកអ្ែក។

ត្ាក់ចុំណូលត្រួសារសរបន្នពលបច្ចប្បនែរបស់នោកអ្ែក (ត្ាក់ចុំណូលសរបទុំងអ្ស់ពត្ី រប់សម្ជិកកុំពងរស់នៅកែចងនទុះរបស់នោកអ្ែក) ម្ននពលការកាត់ពនធរឺម្ិននត្ចើនជាងកត្ម្ិតត្ាក់ចុំណូលនៅកែចង
តារាងសត្ម្ប់ ុំហុំត្រួសាររបស់នោកអ្ែក ឬត្រួសាររបស់នោកអ្ែកកុំពង

ម

ួលានការធាន្រា្ប់រងពីកម្មវិធីជុំនួយសាធារណៈណាម្ួយផ្ែលម្នរាយន្ម្នលើពាក្យសុំកែចងត្បអ្ប់ 2A។

្៉ាោះររស់មោកអនក (ែូចផ្ែលបង្ហ្ញនៅនលើវិកកយបត្តរបស់

នោកអ្ែក)

1

អាសយដាឋ៉ានផ្ទោះ(នៃូវ/ ីត្កង/នលែហ្សចីបកូែ)
មលែគ្ណនី SDG&E
ចំនួនមនុស៉ាសមៅកនុងត្រគ្ួសារ

2
A

កមមវិធីជំនួយសាធារណៈ

នោកអ្ែក ឬនរណាម្ន្ក់កែចងត្រួសាររបស់នោកអ្ែក

ឬ 2B ។ នោកអ្ែកម្ិនចុំាច់បុំនពញទុំងពីរផ្នែកន ។

ម្នស្សធុំ៖

សរប៖

ួលានការធាន្រា្ប់រងពីកម្មវិធីជុំនួយសាធារណៈណាម្ួយកែចងចុំនណាម្ខាងនត្កាម្ ចូររូសយកកម្មវិធីផ្ែលត្តូវទុំងអ្ស់។ សូម្បុំនពញផ្នែក 2A

Medicaid/Medi-Cal for Families A&B

National School Lunch Program (NSLP)

CalFresh (Food Stamps)/SNAP

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Head Start Income Eligible (ផ្តកលសម្ព័នធប៉ែនណា្្ុះ)

Supplemental Security Income (SSI)

Bureau of Indian Affairs General Assistance

ឬ

នកមង៖

CalWORKs (TANF) ឬ Tribal TANF

Women, Infants and Children (WIC)

ត្ររសិនមរើមោកអនកគ្ូសយកត្ររអរ់ណាមួយកនុងខផ្នកមនោះ សូមរំលងមៅខផ្នកទ្ី 3
លកខណៈសម៉ាបត្តិននត្រាក់ចំណូលត្រគ្ួសារសត្រារ់កមមវិធី CARE ឬកមមវិធី FERA

ត្បសិននបើត្រួសាររបស់នោកអ្ែកម្ិនចូលរួម្នៅកែចងកម្មវិធីណាម្ួយខាងនលើ សូម្រូសយកត្ប្ពទុំងអ្ស់ម្នត្ាក់ចុំណូលត្រួសារសត្ម្ប់សម្ជិកទុំងអ្ស់ម្នត្រួសារ និងសូម្សរនសរត្ាក់ចុំណូល
សរបនៅកែចងចនន្្្ុះផ្ែលាននដល់ជូន។

2
B

ត្ាក់នបៀវត្សរ៍ និង/ឬត្ាក់ចុំនណញពីការរកសីផ្ទ្ល់ែៃួន

SSP ឬ SSDI

សុំណងពិការភាព ឬការង្រ

ការធាន្រា្ប់រង ឬសុំណងតាម្នៃូវច្ាប់

ការធាន្រា្ប់រងពីភាពអ្ត់ការង្រនធវើ
ជុំនួយឧតថម្ភបដីត្បពនធ ឬកូន

អាហារូបករណ៍ ជុំនួយឧតថម្ភ ឬជុំនួយនន្សងន ៀតសត្ម្ប់ការចុំណាយរស់នៅ

នសាធននិវតតន៍

ត្ាក់ចុំណូលពីការជួល ឬត្ាក់ចុំណូលពីត្ាក់សួយសារ

សនតិសែសងគម្

សាច់ត្ាក់ ឬចុំណូលនន្សងន ៀត

ត្រាក់ចំណូលត្រគ្ួសារត្ររចំឆ្៉ាំសរុរ៖$

3

ការត្ាក់/ភារោ្ពីត្ាក់សន្សុំ ភារហន នានែ៏ ឬរណនីពីការចូលនិវតតន៍

,

.00

មសចកដីត្ររកាស (សូមអាន និងចុោះហ្ត្ថមលខាខាងមត្រកាម)

ព័ត៌ម្នផ្ែលែញចុំាននដល់ឲ្យ រឺជាការពិត និងត្តឹម្ត្តូវ។ ែញចុំយល់ត្ពម្នដល់ជូនការបញ្ជ្ក់អ្ុំពីត្ាក់ចុំណួល ត្បសិននបើម្នការនសែើសុំ។ ែញចុំយល់ត្ពម្ជូនែុំណឹងែល់ SDG&E ត្បសិននបើែញចុំផ្លងម្ន
លកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់

ួលការបញ្ចុះតម្ម្ៃ។ ត្បសិននបើែញចុំបនត

ួលានការបញ្ចុះតម្ម្ៃនោយម្ិនម្នលកខណៈសម្្បតតិត្រប់ត្ាន់ ែញចុំអាចត្តូវានតត្ម្ូវឲ្យបង់សងការបញ្ចុះតម្ម្ៃផ្ែលែញចុំាន

ែញចុំែឹងថា SDG&E អាចផ្ចករំផ្លកព័ត៌ម្នផ្ទ្ល់ែៃួនរបស់ែញចុំជាម្ួយផ្នែកនសវាកម្មម្ូលោឋ្ន ឬភាន្ក់ង្ររបស់ពួកនរនែើម្្បីចុះន

ម្ុះែញចុំកែចងកម្មវិធីនដល់ជុំនួយរបស់ពួកនរ។

ហ្ត្ថមលខា៖

កាលររិមចេទ្៖

អាសយដាឋ៉ានអ៊ីខម៉ែល៖

ទ្ូរស័ពទ៖ (

© 2021 San Diego Gas & Electric Company.
All trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

)
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