
Chương Trình Giảm Giá 1-800-798-5723 

Chúng tôi có hai chương trình để giúp những cá nhân 
và gia đình hợp lệ có thể cần giúp đỡ trả chi phí năng 
lượng. Chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của 
California (CARE) có giảm giá khoảng 30% trên hóa đơn 
năng lượng, còn chương trình Trợ Giúp Giá Điện cho Gia 
Đình (FERA) giảm giá 18% trên hóa đơn điện cho các gia 
đình có từ ba người trở lên.

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng 1-800-205-8596

Nếu quý vị gặp khó khăn để trả hóa đơn SCE và đáp ứng 
những tiêu chuẩn hợp lệ, Quỹ Trợ Giúp Năng Lượng có 
thể giúp. Tùy theo số tiền nợ thực sự của quý vị, chương 
trình này có thể trợ cấp một lần tới tối đa $100 mỗi 
12 tháng để quý vị trả hóa đơn năng lượng.

Chương Trình Y Tế Căn Bản  1-800-447-6620

Nếu quý vị phải lệ thuộc vào dụng cụ y khoa dùng điện 
hoặc có một số bệnh trạng, quý vị có thể đủ điều kiện 
có thêm định mức năng lượng căn bản để giúp trả cho 
chi phí năng lượng hàng tháng để sử dụng các dụng cụ 
y khoa của mình.

Chương Trình Lập Hoá Đơn theo Ngân Quỹ  
 1-800-434-2365

Quý vị sẽ dễ dàng chi dùng trong ngân quỹ của mình nếu 
cho phép chúng tôi chia đều số tiền sử dụng điện hàng 
năm để trả trong từng tháng trong 11 tháng. Vào tháng 
thứ 12 quý vị sẽ nhận được hóa đơn cuối kỳ cho thấy 
số tiền còn phải trả hoặc số tiền trả dư. Số tiền này sẽ 
bằng với tổng năng lượng đã sử dụng trong cả năm theo 
Chương Trình Trả Dàn Đều.

Sắp Xếp Trả Hóa Đơn & Gia Hạn 1-800-655-4555
Chúng tôi hiểu rằng có những lúc quý vị không thể trả 
hết số tiền trong hóa đơn. Nếu quý vị gặp phải hoàn 
cảnh này, hãy liên lạc với chúng tôi để bàn về việc gia 
hạn trả hóa đơn hoặc tìm một chương trình linh động 
hơn thích hợp với quý vị.

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm  
Năng Lượng 1-800-736-4777

Chương trình này được soạn để giúp quý vị tiết kiệm tiền 
và giảm chi phí năng lượng bằng cách thay tủ lạnh hiện 
đang dùng được, hệ thống máy lạnh, đèn điện và các 
thiết bị khác bằng những loại ít tốn điện hơn.*

Theo Dõi Ngân Sách 1-800-655-4555

Hãy đặt ra mục tiêu chi dùng năng lượng và làm theo 
mục tiêu bằng công cụ thông báo miễn phí có thể giúp 
quý vị tránh bất ngờ về tiền hóa đơn quá cao và chi dùng 
trong ngân quỹ.

Chọn Ngày Đến Hạn Trả Hóa Đơn 1-800-655-4555

Quý vị có thể chọn quãng thời gian đến hạn trả hóa đơn 
sao cho thuận tiện nhất. Quý vị có thể chọn một khoảng 
thời gian ở đầu, giữa, hay cuối tháng.

Chương Trình Năng Lượng Green Rate 1-866-701-7867

SCE cung cấp lựa chọn Green Rate cho phép quý vị 
mua thêm năng lượng từ các nguồn có thể tái tạo ở địa 
phương mà không cần phải lắp tấm pin mặt trời. SCE 
sẽ thay mặt quý vị mua năng lượng có thể tái tạo từ các 
trang trại điện mặt trời của các chủ độc lập ở California. 
Mức giá này hỗ trợ môi trường để có tương lai năng 
lượng sạch hơn bằng việc góp phần giảm phát thải 
khí nhà kính liên quan tới sản xuất điện.  Xin ghé vào 
sce. com/greenrate để tìm hiểu thêm.

HƯỚNG DẪN VỀ TÀI NGUYÊN CỘNG ĐỒNG
Đừng Bao Giờ Xem Thường Sức Mạnh của Cộng Đồng

Điều Hữu Ích Nhất Là Hiểu Biết về các 
Chọn Lựa của Quý Vị
Nếu quý vị đang gặp khó khăn để cân bằng nhu cầu sử 
dụng năng lượng và chi phí của gia đình, Southern California 
Edison (SCE) có hỗ trợ và tài nguyên có thể giúp ích. Hãy xem 
qua các chương trình hiện có của chúng tôi để giúp giảm 
chi phí năng lượng hàng tháng, cũng như các chương trình 
của chính phủ để giúp quản lý ngân quỹ của quý vị được 
hiệu quả hơn. Để biết thông tin về những chương trình khác 
nhau hiện có và những tiêu chuẩn hợp lệ, hãy liên lạc với số 
điện thoại ghi trên mỗi chương trình Để biết thêm thông tin, 
xin ghé vào trang sce.com/billhelp.

Trợ Giúp & Tài Nguyên

http://sce.com/greenrate
http://sce.com/billhelp


Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng  
cho Gia Đình có Lợi Tức Thấp  1-866-675-6623 
 csd.ca.gov

LIHEAP là một chương trình được liên bang tài trợ để 
giúp các gia đình lợi tức thấp, phải dùng phần lớn lợi 
tức của họ để trả các hóa đơn năng lượng. LIHEAP được 
tài trợ bởi Bộ Y Tế và các Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Cơ 
Quan Quản Lý Vấn Đề về Trẻ Em và Gia Đình, Văn Phòng 
Dịch Vụ Cộng Đồng.

Chương Trình CalFresh 1-877-847-3663 
calfresh.ca.gov

Chương Trình CalFresh trợ giúp tiền mua thực phẩm 
bằng cách cấp tiền hàng tháng qua thẻ điện tử. Quý vị 
dùng thẻ này để mua thực phẩm tại những tiệm có nhận 
thẻ này. Những người tham gia phải đủ tiêu chuẩn hợp 
lệ, cũng như phải tuân theo các điều khoản và điều kiện 
của chương trình.

Sở An Sinh Xã Hội 1-800-772-1213
socialsecurity.gov

Các chương trình của Sở An Sinh Xã Hội là một nguồn trợ 
giúp rất hữu ích cho những người hội đủ điều kiện, giúp 
lập kế hoạch hưu trí, mua thuốc theo toa của Medicare 
và trợ cấp tài chánh.

Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ 
preparesocal.org

Chúng tôi cộng tác với Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ để 
nâng cao sự chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp ở khắp 
miền Nam California. Cùng cộng tác với chúng tôi, 
PrepareSoCal sẽ giúp bảo vệ mạng sống bằng cách cung 
cấp thông tin cho mọi người và các cộng đồng dễ bị tổn 
thương về cách giữ an toàn và cách đối phó trong những 
tình huống khẩn cấp. redcross.org/local/california/
preparesocal.html.

California LifeLine 1-866-519-8655
californialifeline.com 

Là một chương trình tiểu bang cung cấp dịch vụ điện 
thoại nhà hoặc điện thoại cầm tay giảm giá cho các gia 
đình đủ điều kiện.

Chương Trình Giảm Giá Internet và Máy Điện Toán  
 1-866-519-8655

everyoneon.org/getconnected

Chương trình này giúp đưa dịch vụ internet và máy điện 
toán chi phí thấp cho người nghèo.  Tìm hiểu xem trong 
khu vực của quý vị có internet và máy điện toán giảm giá 
hay không.

Các Chương Trình Dịch Vụ Xã Hội 
findhelp.org

Một nền tảng chăm sóc xã hội cung cấp mạng lưới lớn 
các chương trình miễn phí và giảm giá ở mọi Mã Bưu 
Chánh trên toàn Hoa Kỳ, giúp kết nối những người gặp 
khó khăn với các chương trình dịch vụ xã hội phục vụ họ.

* Đối với Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng, không phải tất cả mọi dịch vụ đều có sẵn ở mọi nơi, và trong một số trường hợp có thể có khoản đồng trả.

   Ngân quỹ của nhiều chương trình được cấp theo thứ tự người nào đến trước và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chi tiết đăng trong bản tin này chỉ dành cho 
mục đích cung cấp thông tin. Dịch vụ 2-1-1 không có sẵn trong tất cả các cộng đồng ở California tính đến năm 2009. SCE không ủng hộ và không phải là cơ quan tham 
gia vào những chương trình này.

Những Chương Trình của Chính Phủ & Cộng Đồng

Gọi số 2-1-1 để được Trợ Giúp Miễn 
Phí hoặc ghé vào trang mạng 211.org

©2021 Southern California Edison. Dành mọi bản quyền.  R-810-V7-1021

2-1-1 là dịch vụ điện 
thoại kín đáo miễn 
phí, phục vụ 24/7 
để giúp quý vị và gia 
đình tìm các nguồn 
trợ giúp trong địa 
phương có thể cần 
trong tình huống 
khẩn cấp và cho 
những nhu cầu hằng 

ngày. Bấm vào đây để tìm các dịch vụ sẵn có trong cộng 
đồng của quý vị. www.211ca.org.

Những chương trình của cộng đồng, quận và chính phủ, không liên kết với SCE sẵn sàng giúp quý vị cùng gia đình.

English  1-800-655-4555
Spanish / Español  1-800-441-2233
Cambodian /  1-800-843-1309

Chinese /  1-800-843-8343
Korean /  1-800-628-3061
Vietnamese / 1-800-327-3031

Những Thắc Mắc và 
Thông Tin Tổng Quát

Xin ghé vào sce.com/billhelp hoặc gọi:

http://www.csd.ca.gov/Pages/Assistance-PayingMyEnergyBills.aspx
http://www.calfresh.ca.gov
http://www.socialsecurity.gov
https://preparesocal.org
https://www.redcross.org/local/california/preparesocal.html
https://www.redcross.org/local/california/preparesocal.html
http://californialifeline.com
http://www.everyoneon.org/getconnected
https://www.findhelp.org
http://www.211.org
https://www.211ca.org/
http://www.sce.com/billhelp

