
برقراری خدمات برای شام در طی کووید-۱۹ 

 

ما درک می کنیم که بسیاری از مشرتیان ما امسال به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر کووید۱۹- قرار گرفته اند. به منظور 
حامیت از شام در این دوران دشوار، ما چند طرح حفاظت از مشرتی اجراء کرده ایم که از طریق آن کمک هزینۀ مالی و سایر کمکها 

برای حامیت از شام جهت مدیریت صورتحساب ماهیانۀ برق شام ارائه می گردد. 

 

 

 مراجعه منایید. 

برای پرداخت صورتحساب و ودیعه های خود کمک بگیرید 

اگر در پرداخت هزینه ها مشکل دارید، ما با شام همکاری می کنیم تا اطمینان حاصل مناییم که برق منزل شام وصل مباند. 

  ما طرحهای جدید پرداخت و تعلیق قطع برق را به منظور حامیت از مشرتیانی که از نظر مالی تحت تاثیر کووید۱۹- قرار گرفته اند ایجاد کرده ایم. 
جهت گفتگو با مرکز امور مشرتیان ما دربارۀ هامهنگی ها و متدید مهلت پرداخت می توانید با شامرۀ 4555-655-800-1 متاس بگیرید. همچنین می 

توانید جهت کسب اطالعات بیشرت دربارۀ فرصتهای کمک هزینۀ مالی به نشانی sce.com/billhelp مراجعه منایید.

 •

•  به عالوه، ما ملزومات ودیعه و هزینه های دیرکرد را برای مشرتکین مسکونی لغو می کنیم. 

 

  

 

 
 

با برنامه های کمک هزینۀ مالی مبلغ صورتحساب خود را کاهش دهید

در صورتی که اخیرا تغییراتی در وضعیت مالی و/یا استخدام شام پیش آمده است، ممکن است واجد رشایط برنامه های کمک هزینۀ مالی، یا پرداخت 
یک بارۀ صورتحساب از طریق صندوق کمک هزینۀ انرژی یا برق )Energy Assistance Fund( شوید.

 Family Electric Rate( و کمک هزینۀ نرخ برق خانواده ))California Alternate Rates for Energy )CARE( برنامه نرخهای جایگزین انرژی کالیفرنیا  
Assistance )FERA(( می تواند به شام کمک کند که هر ماه تا ۳٠% در صورتحساب برق خود رصفه جویی منایید. همچنین ما برخی از ملزومات را تا 
آوریل ۲٠۲۱ به طور موقت تعلیق می کنیم، تا اطمینان حاصل مناییم که رشکت کنندگان در برنامه های CARE و  FERA همچنان از نرخ تخفیف یافتۀ 

خود بهرمند می گردند. با مراجعه به نشانی sce.com/billhelp می توانید دربارۀ واجد رشایط بودن و ثبت نام اطالعات بیشرتی به دست آورید. 

 •

  صندوق کمک هزینۀ انرژی )Energy Assistance Fund )EAF(( به طور موقت کمک هزینه ای تا سقف مجموعا ۳٠٠ دالر در پرداخت مستقیم 
صورتحساب به مشرتیانی که از نظر درآمدی واجد رشایط باشند و تحت تاثیر کووید۱۹- قرار گرفته باشند ارائه می مناید. جهت کسب اطالعات بیشرت 

به نشانی sce.com/eaf مراجعه منایید.

•

  در صورتی که نیاز به تجهیزات برقی پزشکی داشته باشید، ممکن است واجد رشایط برنامۀ خط پایۀ پزشکی )Medical Baseline Program( ما گردید، 
که میزان برق مرصفی شام را بدون نیاز به پرداخت نرخ باالتر افزایش می دهد. با شامر ۀ 4555-655-800-1 متاس بگیرید یا به نشانی 

sce.com/medicalbaseline

•

ایمن ماندن 

ما همگی با کمک هم باید رسعت گسرتش کووید۱۹- را در 
کالیفرنیا کاهش دهیم. 

  ماسک زدن در اماکن عمومی، حفظ فاصلۀ اجتامعی 
)یا فیزیکی(، و رعایت بهداشت می تواند بە محافظت

از شام و اطرافیان شام کمک کند. 

 •

  انجام آزمایش به ما کمک می کند که رس عت
گسرتش این ویروس را کاهش دهیم. جهت یافنت

آزمایشگاه در نزدیکی خو د به نشانی 
https://covid19.ca.gov/testing-and-treatment 

مراجعه منایید.

•

فریب کالهربداری ها را نخورید

حریم خصوصی مشرتیان برای ما مساله ای جدی است و ما متام تالش خود را برای حفظ 
اطالعات شام می کنیم. جهت یادآوری: 

  ما هرگز به منظور پرداخت فوری با شام متاس منی گیریم که شام را تهدید به قطع 
خدمات یا برداشنت کنتور مناییم. 

 •

ما واحد قطع خدمات نداریم.   •

  ما کارتهای پیش پرداخت ویزا، بیت کوین یا کارتهای نقدی پیش پرداخت را برای 
پرداخت صورتحسابها قبول منی کنیم. 

 •

کارکنان SCE هرگز شخصا از شام درخواست پول منی کنند.   •

جهت گزارش منودن کالهربداری احتاملی به نشانی sce.com/scamalert مراجعه منایید. 

جهت کسب اطالعات بیشرت دربارۀ پاسخگویی ما به کووید۱۹- به نشانی sce.com/safety/coronavirus مراجعه منایید یا با شامرۀ 4555-655-800-1 متاس بگیرید. 
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