
ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՁԵՐ ԿԱՊԸ 
COVID-19-Ի ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Մենք հասկանում ենք, որ մեր հաճախորդներից շատերը այս տարի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ենթարկվել 
են COVID-19-ի ազդեցությանը: Այս անորոշ ժամանակներում Ձեզ աջակցելու նպատակով, մենք իրականցրել ենք 
հաճախորդների պաշտպանության որոշակի միջոցառումներ, որոնց շրջանակում առաջարկվում է ֆինանսական  
և այլ աջակցություն, որը կօգնի Ձեզ կարգավորելու Ձեր էլեկտրաէներգիայի ամենամսյա հաշիվները: 

  

  

 

  

 

 

  

 

ՍՏԱՑԵՔ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ և  ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՆԵՐԸ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Եթե խնդիրներ ունեք վճարումները կատարելու հետ, ապա մենք կաշխատենք Ձեզ հետ, որպեսզի վստահ լինենք, որ Ձեր 
բնակարանների էներգամատակարարումը մնում է միացած:

•   Մենք ստեղծել ենք վճարման նոր ծրագրեր և անջատումների կասեցումներ, որպեսզի աջակցենք այն հաճախորդներին, 
որոնց վրա COVID-19-ը թողել է ֆինանսական ազդեցություն: Մեր Հաճախորդների Աջակցության Կենտրոնի հետ վճարումների 
պայմանավորվածության և հետաձգումների վերաբերյալ խոսելու համար զանգահարե՛ք 1-800-655-4555 հեռախոսահամարով: 
Դուք նաև կարող եք այցելել sce.com/billhelp կայքը՝ ֆինանսական աջակցության հնարավորությունների վերաբերյալ ավելին 
իմանալու համար: 

•   Ի հավելումն, մենք ժամանակավոր չեղ յալ ենք համարել կանխավճարների պահանջները և ուշ վճարումների համար տույժերը 
կենցաղային հաճախորդների համար:

ԻՋԵՑՐԵՔ ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Եթե վերջին ժամանակներում Ձեր ֆինանսական կամ աշխատանքային կարգավիճակը կրել են փոփոխություններ, ապա Դուք 
կարող եք իրավունակ լինել մեր ֆինանսական աջակցության ծրագրերին մասնակցելուն, կամ միանվագ հաշվի վճարմանը՝ 
Էներգամատակարարման Աջակցության Հիմնադրամի (Energy Assistance Fund) միջոցով:

•  Մեր Կալիֆորնիայի Էլեկտրաէներգիայի Այլընտրանքային Սակագներ (California Alternate Rates for Energy (CARE)) և 
Էլեկտրամատակարարման Սակագների Աջակցություն Ընտանիքներին (Family Electric Rate Assistance (FERA)) ծրագրերը կարող 
են օգնել Ձեզ յուրաքանչյուր ամսվա համար խնայել մինչև 30% Ձեր էլեկտրաէներգիայի հաշվի վրա: Մենք նույնպես կասեցնում 
ենք որոշակի պահանջներ մինչև 2021թ.-ի ապրիլ ամիսը, որպեսզի վստահ լինենք, որ CARE և FERA ծրագրերի ընթացիկ և նոր 
մասնակիցները շարունակում են ստանալ սակագների նկատմամբ կիրառվող իրենց զեղչերը: Իմացե՛ք ավելին իրավունակության 
և մասնակցության պայմանների մասին՝ այցելելով sce.com/billhelp կայքը:

•   Էներգամատակարարման Աջակցության Հիմնադրամը (Energy Assistance Fund (EAF)) ժամանակավորապես տրամադրում 
է մինչև $300 ընդհանուր գումար որպես հաշիվների ուղղակի վճարման աջակցություն, եկամուտների հիմքով իրավունակ 
հաճախորդներին, որոնք ենթարկվել են COVID-19-ի ազդեցությանը:  Ավելին իմանալու համար այցելե՛ք sce.com/eaf կայքը:

•  Եթե Դուք ունեք էլեկտրական սնուցմամբ բժշկական սարքավորման անհրաժեշտություն, ապա Դուք կարող եք իրավունակ 
լինել մեր Բժշկական  Ելակետային Ծրագրին (Medical Baseline Program), որի շրջանակում մեծանում է Ձեր կողմից սպառվող 
էլեկտրաէներգիայի սահմանաչափը, և Դուք ստիպված չեք լինի վճարել ավելի բարձր սակագին: Զանգահարե՛ք 1-800-655-4555 
հեռախոսահամարով կամ այցելե՛ք sce.com/medicalbaseline կայքը:

ՄԻ ԴԱՐՁԵ՛Ք ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶՈՀ

Մեզ համար հաճախորդի գաղտնիության ապահովումը շատ կարևոր 
է և մենք գործադրում ենք բոլոր ջանքերը Ձեր տեղեկատվության 
պաշտպանության համար: Որպես հիշեցում՝

•  Մենք երբեք չենք զանգահարի, պահանջելով անմիջապես վճարում 
կատարել, ծառայությունները անջատելու կամ հաշվիչը հեռացնելու 
սպառնալիքով:

• Մենք չունենք անջատումներ իրականացնող բաժին:

•  Մենք չենք ընդունում կանխավճարային Visa քարտեր, Bitcoin, կամ 
կանխավճարային կանխիկացման քարտեր հաշիվները վճարելու 
համար:

•  SCE աշխատակիցները երբեք Ձեզանից կանխիկ գումարի հարցում 
չեն կատարի:

Հնարավոր խարդախության դեպք արձանագրելու համար այցելե՛ք  
sce.com/scamalert կայքը:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Մենք պետք  է բոլորս միասին աշխատենք, 
որպեսզի դանդաղեցնենք COVID-19-ի 
տարածումը Կալիֆորնիայում:

•   Հանրային վայրերում դիմակ կրելը, 
սոցիալական (կամ ֆիզիկական) 
հեռավորության պահպանումը, և 
հիգիենային հետևելը կարող են օգնել 
Ձեզ և Ձեր շուրջը գտնվող անձանց 
պաշտպանելուն: 

•   Թեստավորում անցնելը կօգնի մեզ 
դանդաղեցնել վարակի տարածումը: Ձեզ 
համար մոտակա Թեստավորման հասցեն 
գտնելու համար այցելե՛ք https://covid19.
ca.gov/testing-and-treatment/ կայքը:

COVID-19-ի նկատմամբ մեր արձագանքիմասին ավելին իմանալու համար այցելե՛ք sce.com/safety/coronavirus կայքը կամ զանգահարե՛ք 
1-800-655-4555 հեռախոսահամարով:

http://sce.com/safety/coronavirus
http://sce.com/billhelp
http://sce.com/billhelp
http://sce.com/eaf
http://sce.com/medicalbaseline
http://sce.com/scamalert
https://covid19.ca.gov/testing-and-treatment/
https://covid19.ca.gov/testing-and-treatment/
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