
Southern California Edison luôn sẵn sàng trợ giúp những khách hàng mới bị ảnh hưởng 
bởi các trận cháy rừng gần đây. Khách hàng hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ SCE theo 
nhiều cách khác nhau, có thể giúp họ dễ dàng trở lại cuộc sống bình thường. 

Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng 
ghé vào sce.com/safety/assistance-center.  

Để biết thông tin mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác và các tài nguyên 
về an toàn, xin ghé vào sce.com/assistance-center. Các đại diện cũng có mặt trên một 
đường dây dành riêng tại trung tâm liên lạc của SCE để trợ giúp những khách hàng bị ảnh 
hưởng, và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-800-250-7339.  Thứ Hai - 
Thứ Sáu, từ 6 giờ sáng - 9 giờ tối và Thứ Bảy từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều 

HỖ TRỢ THẢM HỌA CHÁY RỪNG  
CHO KHÁCH HÀNG CỦA SCE

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO QUÝ VỊ:
• Miễn yêu cầu tiền đặt cọc cho những khách hàng doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng 

đang lập lại dịch vụ ở một địa điểm mới. SCE không thu tiền đặt cọc cho khách hàng 
tư gia lập lại dịch vụ.

• Ngừng tính hóa đơn cho những căn nhà đã bị thiệt hại, được coi là không thể ở 
được hoặc có thời gian sơ tán. 

• Cung cấp các kế hoạch trả hóa đơn hợp lý để giúp giảm bớt những ảnh hưởng về tài 
chánh từ trận thiên tai này.  

• Không cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn, khi cần thiết.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ SẴN CHO KHÁCH HÀNG SCE:
• Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE)

• Chương trình này giảm khoảng 30% trên chi phí tiện ích hàng tháng cho những 
khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức. 

• Để tìm hiểu thêm về chương trình này, quý vị có thể gọi trực tiếp cho SCE hoặc 
có thể ghé vào sce.com/CARE.  

• Chương trình Y Tế Căn Bản:
• Chương trình này dành cho những khách hàng phụ thuộc vào thiết bị y tế chạy 

bằng điện. Chương trình này cung cấp thêm điện sử dụng mỗi ngày ở mức giá 
được giảm cho khách hàng, giúp giảm chi phí tiện ích hàng tháng.

• Để tìm hiểu thêm về chương trình này và để điền đơn xin, hãy ghé vào 
sce.com/medicalbaseline hoặc gọi trực tiếp cho SCE.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, như mất điện và đường dây điện rơi 
xuống đất, SCE luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày tại số 1-800-611-1911.  

Xin nhớ đừng bao giờ đến gần đường dây điện bị rơi xuống đất.  
Hãy tránh xa và gọi 911 ngay lập tức.  
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