
إبقائك متصاًل خالل جائحة كورونا )كوفيد-19(

نحن نتفهم أن الكثري من عمالئنا قد تأثروا بشكل مبارش أو غري مبارش بجائحة كورونا )كوفيد-19( هذا العام، ولدعمكم خالل هذه الظروف 

العصيبة، قمنا بالعديد من إجراءات حامية العمالء من تقديم عروض الدعم املايل وغريها ملساعدتك يف إدارة فاتورة الطاقة الشهرية.

ً

ً  
ً ً

ً  

املساعدة يف دفع فاتورتك وأقساطك

إذا كنت تواجه مشكلة يف الدفع، فسنعمل معك للتأكد أن كهرباء منزلك ستظل  تعمل:

  لقد أنشأنا خططا جديدة للدفع وعلقنا قطع التيار لدعم العمالء الذين تأثروا ماليا بفريوس كورونا )كوفيد-19(. للتحدث مع مركز التواصل مع 
العمالء حول ترتيبات الدفع والتمديدات؛ اتصل برقم 4555-655-800-1. كام ميكنك زيارة املوقع اإللكرتوين sce.com/billhelp للحصول عىل 

املزيد من املعلومات حول فرص املساعدات املالية.

ً ً  •

ّ باإلضافة إىل ذلك فإننا سوف نلغي متطلبات دفع املقدم ورسوم التأخري لعمالئنا الحاليني.      •

ً

 

ً ُ

ً

  

تخفيض الفاتورة مع برامج املساعدة املالية 

إذا كنت قد تعرضت مؤخرا لتغريات يف وضعك املايل و/أو الوظيفي فقد تكون مؤهالً للحصول عىل برامج املساعدة املالية الخاص بنا، أو دفع الفاتورة 
ملرة واحدة من خالل صندوق دعم الطاقة:

  ميكن أن تساعدك برامج رسوم الطاقة البديلة يف كاليفورنيا )CARE( ومساعدة الرسوم الكهربائية للعائلة )FERA( يف توفري ما يصل إىل 30% شهريا 
من قيمة فاتورة الطاقة الخاصة بك. أيضا علقنا مطالبات معينة مؤقتا حتى أبريل 2021 للتأكد من استمرار حصول مشرتيك CARE وFERA الحاليني 

sce.com/billhelp

•

والجدد عىل خصم عىل أسعارهم. للتعرف عىل املزيد حول رشوط االستحقاق أو التسجيل ميكنك زيارة 

  يوفر صندوق دعم الطاقة )EAF( مؤقتا ما يصل إىل 300 دوالر إجامال يف مساعدة الدفع املبارش للفاتورة للعمالء ذوي الدخل املستحق املتأثرين 
sce.com/eaf 

•
بفريوس كورونا )كوفيد-19(. ملعرفة املزيد ميكنك زيارة

  إذا كنت بحاجة إىل أجهزة طبية تعمل بالكهرباء، فقد تكون مؤهالً لربنامجنا الطبي األسايس؛ الذي يزيد من كمية الكهرباء التي ميكنك استهالكها 
sce.com/medicalbaseline دون الحاجة إىل دفع تكلفة أعىل؛ اتصل برقم 4555-655-800-1 أو ميكنك زيارة

 •

ا ابق آمًن

يحب أن نعمل جميعا لتقليل انتشار فريوس كورو نا
 )كوفيد-19( يف كاليفورنيا.

   ارتداء أقنعة الوجه )الكاممات( يف األماكن العامة
والتباعد االجتامعي )أو الجسدي( والنظافة الشخصية 

ميكن أن تساعد يف حاميتك وحامية من حولك.

 •

إجرائك اإلختبار سيساعدنا يف تقليل انتشار الفريوس.
ملعرفة أقرب موقع لإلختبار ميكنك زيار ة  

https://covid19.ca.gov/testing-and-treatment

 • 

ال تتعرض لالحتيال

نحن نأخذ خصوصية العميل عىل محمل الجد ونبذل قصارى جهدنا لحامية 
معلوماتك، وللتذكري:

•   لن نتصل أبدا للمطالبة بالدفع الفوري مع التهديد بقطع الخدمة أو إزالة العداد.

• ليس لدينا قسم لقطع التيار.

  نحن ال نقبل بطاقات Visa مسبقة الدفع أو Bitcoin أو بطاقات النقد مسبقة 
الدفع لسداد الفواتري.

 •

•  لن يطلب منك أي موظف يف رشكة SCE أي نقود شخصيا

sce.com/scamalert لإلبالغ عن اي احتيال محتمل ميكنك زيارة

ملعرفة املزيد حول استجابتنا لفريوس كورونا )كوفيد-19( ميكنك زيارة sce.com/safety/coronavirus أو االتصال برقم 1-800-655-4555
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