
( ھحفص تشپ رد ھماناضاقت ) 

 
 
 
 
 
 :دشابیم یژرنا ھنایھام باسح تروص ھنیزھ ندروآ نییاپ ھب کمک یارب فیفخت کی ھک دیامنیم ھئارا ھمانرب ود  ®SDG&E کمک یاھ ھمانرب

 
 (CARE) اینرفیلاک رد یژرنا یارب توافتم خرن
 یتلود کمک یاھ ھمانرب زا کیرھ رد مان تبث ساسا رب طیارش تیدجاو  .دیامنیم ھئارا قرب و زاگ یارب  SDG&Eباسح تروص ھنایھام فیفخت کی  CARE ھمانرب
  .دوشیم نییعت ھناخ نکاس دارفا دادعت ساسا رب هداوناخ دمآرد ھب طوبرم طیارش ندومن هدروآرب قیرط زا ای ھماناضاقت مرف رد هدش هراشا

 
  (FERA)  هداوناخ قرب خرن دروم رد کمک
 هداوناخ قرب باسح تروص یارب یرت نییاپ یمک فیفخت FERA  .دیوش ھتخانش طیارش دجاو  FERA ھمانرب یارب ھک دراد ناکما زونھ ،دیشابن  CARE طیارش دجاو رگا
  .دیامنیم ھئارا دنشابیم  CAREھب تبسن رتشیب یمک یدمآرد یاراد ھک رتشیب ای رفن 3 یاھ
 
  .دییامن ھعجارم تسا هدش جرد ریز رد ھک  CARE/FERA دمآرد یاھلمعلاروتسد ھب دوخ ھماناضاقت دیدمت یارب طیارش لوصح ناکما زا عالطا یارب
 :دییامن جرد ار ریز دراوم ھک دیوش نئمطمً افطل ،تساوخرد لاسرا ماگنھ ھب

 ای ،دنکیم تفایرد نآ ھطساو ھب ییایازم امش هداوناخ دارفا زا یکی ای امش ھک طیارش دجاو یتلود کمک یاھ ھمانرب ھیلک •
 هداوناخ ھنایلاس دمآرد لک •

 
 

 لماش( دوخ ھناخ نکاس دارفا زا کی رھ طسوت یتفایرد یدقنریغ یایازم و اھلوپ ھیلک هداوناخ صلاخان یلعف دمآرد لک نییعت یارب *
 .دینک عمج مھ اب ار )رگید یلام کمک ھنوگرھ و تلود فرط زا ایازم و کچ ،قوقح

 
  :تساوخرد یاھشور

 sdge.com/care تیاس بو رد نیالنآ تروصب .1
 5525-646-877-1  :هرامش نیا ھب مان تبث راکدوخ نفلت اب ینامز رھ رد سامت .2
 5749-636-858 هرامش ھب هدش لیمکت ھماناضاقت سکف .3
 :سردآ نیا ھب هدش ھئارا تکاپ زا هدافتسا اب ھماناضاقت لاسرا .4

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

 
 راچد ھک یتروص رد .دیریگب سامت  7343-411-800-1 نفلت هرامش اب ای هدومن لاسرا billdiscount@sdge.com سردآ ھب یلیمیاً افطل ،لاوس نتشاد تروص رد
 .دیریگب سامت 7343-889-877-1 نفلت هرامش ھب TDD/TTY طخ ابً افطل ،دیتسھ ییاونش ای مکلت لکشم

 دنیامن ھئارا یرتشیب یاھکمک تسا نکمم ریز یاھ ھمانرب

 SDG&E یژرنا ییوج ھفرص کمک ھمانرب
 ھناخ رد یژرنا فرصم ناگیار یزاس ھنیھب
 تفایرد یارب .نیرجاتسم و ناکلام یارب
 تیاس بو ھب رتشیب تاعالطا

sdge.com/energyassistance ھعجارم 
 .دیریگب سامت   0597-597-866-1 نفلت هرامش اب ای هدرک
 
 SDG&E یکشزپ عجرم یجرخ کمک ھمانرب
 تفایرد یارب یکشزپ لکشم یاراد نایرتشم یارب خرن نیرتمک ھب رتشیب یژرنا
 ھعجارم sdge.com/medicalbaseline تیاس بو ھب رتشیب تاعالطا
 .دیریگب سامت   7343-411-800-1 نفلت هرامش اب ای هدرک

 
 
 
 دمآرد مک یاھ هداوناخ یژرنا کمک ھمانرب

 باسح تروص تخادرپ ھب کمک و یوج طیارش ربارب رد ھناخ تظفاحم تامدخ
 تامدخ و ھعسوت رتفد اب یلحم رتفد کی ھب عاجرا یارب تلایا طسوت هدش تیریدم
 سامت  1-1-2 هرامش ای   6623-675-866-1 نفلت هرامش ھب یتینویماک
 .دیریگب

 
 
.

 FERA و  CARE یاھ ھمانرب یارب یدمآرد طیارش تیدجاو
 2022 ھم  31 یلا  2021 نئوژ  1 خیرات زا ربتعم

 FERA ھمانرب                    CAREھمانرب   هداوناخ  دارفا دادعت
  *هداوناخ ھنایلاس دمآرد لک

 دشابیمن طیارش دجاو 34,840$ 2 ای 1
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 

 11,350$ - 9,080$ 9,080$ دینک ھفاضا رتشیب دارفا زا کی رھ یارب

 دینک زادنا سپ لوپ دوخ SDG&E® باسح تروص یور
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FERA و  CARE ھماناضاقت
  :)دنکیم قدص  FERA و  CARE ھمانرب ود رھ دروم رد(  ھمانرب یاھلمعلاروتسد

 .دیھد عالطا  SDG&E  ھب دیاب دیشابیمن طیارش دجاو رگید ھک یتروص رد•
 .دییامن تیعبت نآ زا ھمانرب رد روضح ھمادا یارب دیاب ،دمآرد ھیدییات ھئارا تساوخرد تروص رد•
 .دوش ھمانرب زا فذح ھب رجنم دناوتیم الاب یژرنا فرصم نازیم •
 .دش دیھاوخ ھتشاذگ رانک ھمانرب زا تروصنیاریغرد دینک دیدمت ار دوخ مان تبث دیاب ،تساوخرد ماگنھ ھب •
 .دینک دراو ار ناتمان دوخ رسمھ زا ریغ یرگید درف دمآرد رب تایلام ھمانراھظا رد دیناوتیمن•
 .دشاب امش تماقا یلصا لحم سردآ و مان ھب دیاب &ESDG® باسحتروص•
ییایازم امش هداوناخ ای هدوب امش هداوناخ هزادنا یارب لودج قبط یدمآرد حطس ھنماد رد دیاب تاروسک رسک زا لبق )ھناخ رد نکاس دارفا لک دمآرد ھمھ( هداوناخ یلعف لک دمارد•

 .دییامن تفایرد  2A تمسق رد ھماناضاقت رد هدش تسیل یتلود کمک یاھ ھمانرب زا یکی زا

Office Use Only 

)تسا هدش جرد باسح تروص رد ھک روطنامھ(  امش مان

)دک پیز/رھش/تلایا(  ھناخ سردآ

SDG&E باسح هرامش

 لک اھ ھچب لاسگرزب دارفا هداوناخ دارفا دادعت

  :یتلود کمک یاھ ھمانرب
 .دینزب تمالع ار  2B ای  2A تمسق .دینزب تمالع ار دراوم ھیلکً افطل دییامنیم تفایرد یتلود کمک یاھ ھمانرب زا کی رھ زا ییایازم هداوناخ دارفا زا یکی ای امش ھک یتروص رد
.دینک رپ ار تمسق ود رھ ھک تسین یزاین

 Medi-Cal یاھ هداوناخ یارب A&B
  CalFresh (Food Stamps)/SNAP 
)یتیموق طقف( Head Start دمآرد طیارش دجاو 

 ناتسوپخرس روما یمومع کمک رتفد

 (WIC) اھ ھچب و نادازون ،نانز
 (NSLP) ھسردم راھن یلم ھمانرب
(LIHEAP) دمآرد مک یاھ هداوناخ یژرنا کمک ھمانرب
  (SSI) یلیمکت تینما دمآرد

CalWORKs (TANF)  ای  Tribal TANF

  دیورب  3 شخب ھب ،دیا هدز تمالع ار شخب نیا یاھتمسق زا کی رھ رگا
 )FERA ای  CARE یاھ ھمانرب یارب( هداوناخ دمآرد طیارش تیدجاو
 جرد هدش ھئارا تمسق رد ار لک دمآرد و هدز تمالع هداوناخ یاضعا ھیلک یارب ار هداوناخ دمآرد عبانم ھیلکً افطل ،دیامن یمن تکرش قوف یاھ ھمانرب زا کی چیھ رد امش هداوناخ رگا
   .دییامن

 یلاغتشادوخ زا لصاح دوس ای/و اھدزمتسد
 یراکیب ھمیب یایازم
 نارگراک یلام تمارغ ای تیلولعم یاھتخادرپ
 دنزرف ای رسمھ کمک

 یگتسشنزاب قودنص
 یعامتجا تینما

 SSP ای SSDI
 یگتسشنزاب باسح ای ھضرق قاروا ،ماھس ،هدرپس زا لصاح دوس/هرھب
 یقوقح ھحلاصم ای ھمیب
 یگدنز یاھ ھنیزھ نیمات یارب رگید یاھکمک ای یلیصحت یلام کمک ،ھیسروب
 زایتما قح ای هراجا دمآرد
 رگید دمآرد ای دقن لوپ

, :هداوناخ ھنایلاس دمآرد لک .00 $

 )دینک ءاضما و هدناوخ ار ریز تمسقً افطل( ھیراھظا
 طیارش دجاو رگید ھک یتروص رد میامن یم تقفاوم  .میامنیم تقفاوم دمآرد کردم ھئارا اب زاین تروص رد .دراد تقباطم تقیقح اب و هدوب حیحص ما هدومن ھئارا ھک یتاعالطا
 یتفایرد فیفخت غلبم دوش ھتساوخ نم زا تسا نکمم ،منک تفایرد ار فیفخت نانچمھ طیارش زارحا نودب ھک یتروص رد .مھد عالطا  SDG&E ھب ار بتارم مدوبن فیفخت تفایرد
 .موش مان تبث اھنآ یکمک یاھ ھمانرب رد ھلیسو نیدب ات دراذگب نایمرد اھنآ ناگدنیامن ای رگید یمومع تامدخ اب ار متاعالطا دناوتیم  SDG&Eھک منادیم .مھد سپ ار

:خیرات:ءاضما

(        )   :نفلت هرامش:لیمیا سردآ
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<<Customer Name>> 
<<Street Address>> 
<<Street Address2>> 
<<City, State, Zip>> 

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


