
Aplikasyon para sa Medical Baseline Allowance 
(Ginagamit sa Pag-enroll para sa Medical Baseline at Muling Sertipikasyon)

BAHAGI I: KUKUMPLETUHIN NG KUSTOMER (paki-print)

PARA SA MGA KUSTOMER NA MAY NANININGIL NA BUKOD PA SA SCE:

ALTERNATIBONG IMPORMASYON KUNG PAANO MAKOKONTAK ANG MEDICAL BASELINE NG SCE:

NAIINTINDIHAN NG KUSTOMER NA:

SCE Customer Account No.: 2- Service Account No.:  3-

Telepono sa Bahay: (           ) Alternatibong Telepono: (           )

Adres ng Complex: Yunit/Espasyo:

Pangalan ng Manager ng Complex: Telepono ng Complex: (           )

Pangalan ng Nangungupahan: Telepono ng Nangungupahan: (           )

Pirma ng Kustomer: Petsa: bb/aa/tt

¡ Telepono (mangyaring isaad ang numero ng telepono): (           ) ¡ TTY (mangyaring isaad ang numero ng telepono): (           )

¡ Text message (mangyaring tukuyin ang numero ng cell phone): (           )

¡ Email (mangyaring isaad ang e-mail address):

¡ Hindi ko gustong kontakin ako ng SCE tungkol sa impormasyong kaugnay ng pagkawala ng kuryente.  

Pangalan ng Kustomer (tulad ng nakikita sa inyong bill):

Pangalan ng Pasyenteng Medical Baseline na nasa Tirahan (kung iba):

Adres sa Koreo ng Kustomer (kung iba):

Pangalan ng Tahanang Mobile o Apartment Complex:

Adres na pinagsisilbihan:

Kapag nakumpleto ang aplikasyong ito, awtomatiko namin kayong pasasabihan ng naplano, hindi naplano, at pagre-relyebo na 
pagkawala ng kuryente (rotating outage) sa pamamagitan ng telepono. Mayroon din kaming kakayahang pasabihan kayo ng tungkol 
sa pagkawala ng kuryente sa pamamagitan ng e-mail, pagpapadala ng mensahe sa text, o sa teletypewriter (TTY). Kung nakatanggap 
na kayo ng mga notipikasyon mula sa amin tungkol sa pagkawala ng kuryente at gusto ninyong magpatuloy, o kung hindi kayo 
nakakatanggap ng mga notipikasyon tungkol sa pagkawala ng kuryente subalit gusto ninyo ito, mangyaring tukuyin sa ibaba ang 
pamamaraan kung paano namin ipapabatid sa inyo ang tungkol sa pagkawala ng kuryente. 

Kung sesertipikahan ng isang Medical Doctor (MD), Doctor of Osteopathy (DO), Physician Assistant (PA) o Nurse Practitioner (NP) 
na permanente ang kondisyong medikal ng isang residente, ang residenteng Medical Baseline ay kailangang magkumpleto ng 
isang form kung saan sinisertipika niya ang kanyang sarili na mayroon siyang nagtutuloy-tuloy na pagkakarakapat-dapat para sa 
Medical Baseline kada dalawang taon.
Kung sesertipikahan ng isang Medical Doctor (MD), Doctor of Osteopathy (DO), Physician Assistant (PA) o Nurse Practitioner (NP) 
na hindi permanente ang kondisyong medikal ng isang residente, ang residenteng Medical Baseline ay kailangang magkumpleto 
ng isang form kung saan sinisertipika niya ang kanyang sarili na mayroon siyang nagtutuloy-tuloy na pagkakarakapat-dapat para 
sa Medical Baseline kada taon at ang kustomer ay kailangang magsumite ng isang bagong aplikasyon nang may sertipikasyon ng 
isang doktor kada dalawang taon.
Kung ang residente ay may problema sa mata, maaaring makipag-ugnayan ang kustomer sa SCE upang humiling ing isang 
espesyal na notipikasyon kung saan alinman sa isang muling sertipikasyon sa sarili (upang makumpleto ang isang bagong 
aplikasyon kasama ang sertipikasyon ng isang doktor) o ang mga form ng sertipikasyon sa sarili ang ipinapadala sa koreo.
Hindi ginagarantiyahan ng SCE ang walang humpay na serbisyo ng gas at kuryente at ang mga kustomer ang responsable sa 
pag-aasikaso ng mga alternatibong pakikipag-ayos kung mawawalan ng gas o kuryente.
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Pinatutunayan ko na ang impormasyong nasa itaas ay wasto. Pinatutunayan ko rin na ang residente ng Medical Baseline ay 
ganap na buong panahong nakatira sa naturang adres, at nangangailangan o patuloy na nangangailangan ng Medical Baseline 
Allowance. Sumasang-ayon din ako na agad-agad kong pasasabihan ang SCE kung ang k’walipikadong residente ay lilipat o 
hindi na nangangailangan pa ng Medical Baseline Allowance.

Ang Pamantayan o Standard Medical Baseline Allowance ay 16.5 kilowatt-hours ng kuryente kada araw (0.822 therms ng 
natural na gas kada araw), na dagdag pa sa inyong pamantayang Baseline Allocation. Kung ang naturang allowance ay hindi 
nakakatugon sa inyong mga pangangailangang medikal, mangyaring makipag-ugnayan sa SCE sa 1-800-447-6620 upang 
talakayin ang karagdagang halaga.
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Aplikasyon para sa Medical Baseline Allowance 

BAHAGI 2: KUKUMPLETUHIN NG ISANG LISENSIYADONG MEDICAL DOCTOR (MD), DOCTOR OF OSTEOPATHY (DO), 
PHYSICIAN ASSISTANT (PA) O NURSE PRACTITIONER (NP)

Pinatutunayan ko na ang kondisyong medikal at ang mga pangangailangan ng pasyente ko na si (paki-print) ay: 

Gamit: ¡ Kuryente ¡ Gas

Gamit: ¡ Kuryente ¡ Gas

Gamit: ¡ Kuryente ¡ Gas

1.  KAILANGANG GUMAMIT NG MGA KAGAMITANG MEDIKAL NA PINAPAGANA NG KURYENTE* (lagyan ng tsek ang isa)         
¡ Oo       ¡ Hindi
Ang sumusunod na mga kagamitang medikal na pinapagana ng kuryente ay ginagamit sa tahanan ng pasyenteng binanggit sa itaas:

Apelyido ng Pasyente: Pangalan:

*   Ang isang magkuk’walipikang kagamitang medikal na pinapagana ng kuryente ay anumang kagamitang medikal na ginagamit 
upang masustena ang buhay o inaasahan upang makakilos. Ang naturang gamit ay kailangang gumagana sa pamamagitan ng 
gas o kuryente na itinutustos ng SCE. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, mga respirator (oxygen concentrators), iron 
lungs, makinang pang-hemodialysis, mga makinang panglsuction, mga stimulator ng ugat na ang nagapapagana ay kuryente, 
mga pad para sa paglalapat ng presyur, aerosol tents, mga nebulizer na electrostatic at ultrasonic, mga compressor, mga 
makinang IPPB, mga makinang pang-kidney dialysis, at mga wheelchair na de-motor. Ang mga kagamitan o device na para sa 
terapi ay hindi nagk’walipika.

Mayroong mga Standard Medical Baseline Allowance para sa pagpapainit/papapalamig kung ang pasyente ay Paraplegic, 
Quadriplegic, Hemiplegic, mayroong Multiple Sclerosis o Scleroderma. Mayroong mga Standard Medical Baseline Allowance kung 
ang pasyente ay mayroong nakumpormisong immune system, sakit na nagbabanta ng kamatayan, o anumang iba pang kondisyon 
kung saan ang karagdagang pagpapainit o pagpapalamig ay medikal na kinakailangan upang masustena ang buhay ng 
pasyente o upang mapigilan ang paglala ng kondisyong medikal ng pasyente. 
Nangangailangan ng Standard Medical Baseline Allowance para sa pagpapainit: (lagyan ng tsek ang isa)          ¡ Oo     ¡ Hindi
Nangangailangan ng Standard Medical Baseline Allowance para sa pagpapalamig: (lagyan ng tsek ang isa)      ¡ Oo     ¡ Hindi

3. NANGANGAILANGAN NG PAGPAPAINIT AT PAGPAPALAMIG:

2. ANG PASYENTE BA AY NAKAPAILALIM SA PANGANGALAGANG PANG-HOSPISYO (lagyan ng tsek ang isa)          ¡ Oo     ¡ Hindi

4.  PINATUTUNAYAN KO NA ANG (MGA) KAGAMITANG MEDIKAL AT/O ANG KARAGDAGANG PAGPAPAINIT O PAGPAPALAMIG AY 
KAKAILANGANIN SA LOOB NANG HUMIGIT KUMULANG NA:  (lagyan ng tsek ang isa)            
¡ Dami ng Taon ______________      o      ¡ Nang Permanente

5.  KUNG ANG KAGAMITAN AY PARA SA MGA LAYUNING PANG-SUPORTA NG BUHAY, MANGYARING ISAAD SA IBABA ANG 
NAAABOT NA KAKAYAHAN NG PASYENTE NA WALA ANG NATURANG KAGAMITAN : (lagyan ng tsek ang isa)  

Reserbado sa SCE ang karapatan na berepikahin sa nag-aawtorisang doktor ang impormasyong nakapaloob sa aplikasyong ito. 

¡ 2 Oras o Mas Konti Pa     ¡ Mahigit Pa Sa 2 Oras

Pangalan ng MD, DO, PA, NP (paki-print): Telepono: (             )

Adres ng Opisina:

Numero ng Lisensiya Sa Estado ng MD, DO, PA, NP o Numero ng Lisensiyang Pang-militar:

Pirma ng Doktor (Pirma lamang ng MD, DO, PA, NP): Petsa: bb/aa/tt

PARA SA OPISYAL NA PAGGAMIT LAMANG NG SCE:

Petsa Nang Tinanggap: _________ Alokasyon para sa Medical Baseline: _______ Electric Unit(s): ________ Gas Unit(s): ________

Muling Sertipikasyon: ¡ Sertipikasyon ng Sarili Kada 2 Taon ¡ Setipikasyon ng Sarili Taun-taon: Sertipikasyon ng MD, DO, PA, NP Kada 2 Taon

IPADALA ANG APLIKASYON SA 

PAMAMAGITAN NG KOREO SA: 

Southern California Edison Company
Medical Baseline Department

P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954


