NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH MÀ QUÝ VỊ CẦN
Giữ kết nối cho quý vị.
Việc trì hoãn cắt dịch vụ đã được kéo
dài đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Mặc dù các biện pháp ứng phó khẩn cấp tạm thời Covid-19 đã kết
thúc, cam kết của chúng tôi với khách hàng sẽ không bao giờ thay
đổi.Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị tìm được chương trình hỗ
trợ phù hợp cho gia đình của quý vị để tiếp tục trợ giúp quý vị lâu dài.

TÌM CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP NHẤT VỚI QUÝ VỊ
Giảm Tiền Hóa Đơn Dựa trên Lợi Tức của Quý Vị
Quý vị có thể đủ điều kiện để được giúp trả hóa
đơn năng lượng dựa trên lợi tức của gia đình quý vị.
Gia Hạn Trả Nợ Hóa Đơn
Quý vị có thể đủ điều kiện cho chương trình
24 tháng để có thêm thời gian trả hóa đơn năng
lượng hoặc để được miễn trả nợ qua Chương
Trình Quản Lý Nợ (AMP) của chúng tôi.

Tận Dụng Các Khoản Giảm Giá
Được giảm giá điện cho các thiết bị y tế đủ điều
kiện hoặc tiết kiệm với các đồ điện gia dụng có hiệu
suất năng lượng.
Được Nhận Khoản Hỗ Trợ Một Lần để
Trả Hóa Đơn
Khách hàng đủ điều kiện có thể nhận được khoản
hỗ trợ một lần để trả hóa đơn năng lượng của họ.

VẪN CHƯA PHẢI LÀ QUÁ MUỘN ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP
Chúng ta không thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Nhưng quý vị hãy yên tâm rằng dù điều gì xảy ra thì SCE cũng đứng về phía
quý vị. Từ quản lý sử dụng năng lượng đến trợ giúp trả hóa đơn, đã có chúng
tôi hỗ trợ quý vị.

TỰ BẢO VỆ KHỎI NHỮNG KẺ LỪA ĐẢO
Khi những kẻ lừa đảo tiếp tục nhắm đến khách hàng tiện ích, chúng tôi muốn
biết chắc quý vị có các nguồn trợ giúp và biết phải làm gì để giữ an toàn.
Tìm hiểu cách tự bảo vệ tại sce.com/scamalert.

LÀM ĐƠN XIN HỖ TRỢ
NGAY HÔM NAY
Khám phá và tìm một lựa chọn
phù hợp nhất với trường hợp
của quý vị. Nộp đơn ngay tại
sce.com/findsupport hoặc gọi cho
chúng tôi theo số 1-800-655-4555.

