کمک مالی موردنیاز خود را
دریافت کنید
سیاست های کمک کووید 19-در
تاریخ  30ژوئن پایان می یابد.
در حالی که این اقدامات پاسخ فوری موقت در حال پایان هستند ،تعهد ما
نسبت به مشتریان مان هرگز تغییر نخواهد کرد .ما اینجا هستیم تا به شما
کمک کنیم تا برنامه کمک مناسب برای خانواده خود را برای ادامه حمایت
طوالنی مدت پیدا کنید.

برنامه ای را پیدا کنید که برای شما مناسب است
بر اساس درآمد خود ،صورتحساب خود
را کاهش دهید
شما می توانید صالحیت کمک در پرداخت قبض انرژی
خود بر اساس درآمد خانوارتان را داشته باشید.

از تخفیف ها استفاده کنید
برای هزینه برق تخفیفی جهت تجهیزات پزشکی واجد
شرایط ،تخفیف بگیرید یا در مورد دستگاه های کا رآمد
انرژی صرفه جوئی کنید.

مانده خود را با گذشت زمان پرداخت کنید
شما می توانید برای یک برنامه بازپرداخت  12ماهه واجد
شرایط باشید ،تا بتوانید از طریق برنامه طرح مدیریت
معوقه ( )AMPما زمان بیشتری برای پرداخت قبض
انرژی یا بخشش بدهی خود داشته باشید.

برای یک پرداختی ،یک بار کمک دریافت کنید
مشتریان واجد شرایط می توانند با قبض انرژی خود،
یکبار کمک نقدی دریافت کنند.

برای دریافت کمک هنوز هم دیر نیست
ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که فردا چه اتفاقی می افتد .اما مطمئن باشید هرچه
هست  SCEدر کنار شماست .از مدیریت استفاده از انرژی تا کمک به پرداخت قبض
تان ،ما شما را تحت پوشش قرار می دهیم.

خود را از کالهبرداران محافظت کنید
در حالی که کالهبرداران همچنان مشتریان آب و برق را هدف قرار می دهند ،ما می
خواهیم اطمینان حاصل کنیم که شما از منابع برخوردار هستید و می دانید برای ایمن
ماندن چه کاری باید انجام دهید.
نحوه محافظت از خود را در  sce.com/scamalertبیابید.

امروز برای کمک

درخواست کنید

گزینه های خود را بررسی و یکی از گزینه
هائی را که به بهترین وجه مناسب
شرایطشما است پیدا کنید .اکنون از طریق
 sce.com/findsupportاقدام کنید
یا با شماره  1-800-655-4555با ما
تماس بگیرید.

