
Առավելագույն թույլատրելի տարեկան եկամուտ
Ուժի մեջ է 2017 թ. հունիսի 1-ից մինչեւ 2018 թ. մայիսի 31

Ընտանիքի 
անդամների 

թիվը

Ընդհանուր 
տարեկան 

ընտանեկան 
եկամուտ

Ընտանիքի 
անդամների 

թիվը

Ընդհանուր 
տարեկան 

ընտանեկան 
եկամուտ

1–2 $32,480 6 $65,920

3 $40,840 7 $74,280

4 $49,200 8 $82,640

5 $57,560

Յուրաքանչյուր 
լրացուցիչ 
անդամի 
համար, 

ավելացրեք՝

+ $8,360

Աջակցություն Էներգիայի 
Խնայողությանը Ծրագրի 
Դիմումնագիր

Ձեր անունը (ինչպես երեւում է SDG&E-ի հաշվի վրա)

Խնդրում ենք լրացնել ստորեւ բերված տեղեկությունները եւ փոստով ուղարկել՝  RHA Inc. | 7847 Convoy Ct. Suite 102 San Diego, CA 92111 | Attention: Energy 
Savings Assistance Program
Եթե նախընտրում եք, լրացրեք դիմումնագիրը, կցեք նամակին եւ էլ-փոստով ուղարկեք՝ ESAprogram@semprautilities.com

Հեռախոսահամար (ներառյալ տարածքային կոդը) Այլընտրանքային հեռախոսի համար  

Փողոց, բնակարան, քաղաք, ինդեքս    Զանգահարելու լավագույն ժամանակ  

SDG&E® Հաշվեհամարը Ընտանիքի անդամների թիվը

Էլ-փոստի հասցե Ամսաթիվ

Չափահասներ՝           +  Երեխաներ՝            =                

Լեզվի նախընտրություն
c English c Español c Việt 
c Այլ (Խնդրում ենք նշել)

(Կամընտիր) Ես ունեմ, կամ իմ ընտանիքի 
մեկ անդամն ունի, հաշմանդամություն։
c Այո    c Ոչ   

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Կալիֆորնիայի կենցաղային 
սպասարկման ոլորտի սպառողների կողմից եւ կառավարվում է  
San Diego Gas & Electric-ի կողմից՝ Public Utilities Commission-ի հովանու 
ներքո։ SDG&E-ն չի տալիս ապրանքների եւ ծառայությունների 

անվտանգության, հուսալիության եւ/կամ արդյունավետության որեւէ երաշխիք։ SDG&E-ն չի տալիս 
բացահայտ թե ենթադրվող, ներառյալ ընտրած ապրանքների եւ ծառայությունների պիտանիության 
եւ հատուկ նպատակի համար հարմարության, դրանց օգտագործման կամ կիրառման երաշխիքներ։
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Դուք կարող եք որակավորվել անվճար տնային բարելավումների համար, 
որոնք կարող են ավելի հարմարավետ դարձնել ձեր տունը եւ նվազեցնել ձեր 
էներգիայի ծախսերը։ 

*Այն դեպքում, երբ բնակարանը նախկինում չի սպասարկվել տվյալ ծրագրի շրջանակներում։
**Եղած սարքավորումները պետք է համապատասխանեն պահպանման ժամկետների 
չափանիշներին, որպեսզի հնարավոր լինի դրանց փոխարինումը։  Համավճար կարող է 
պահանջվել այն սեփականատերերից, ովքեր ունեն սարքավորումներ եւ վճարում են 
վարձակալի կոմունալ վճարումները։

Շնորհակալություն ձեր հետաքրքրության համար 
Անկախ նրանից, որ վարձով եք ապրում, թե ձեր սեփական բնակարանում, 
թոյլ տվեք Աջակցություն Էներգիայի Խնողայությանը Ծրագրին (Energy 
Savings Assistance Program) բարելավել ձեր տան հարմարավետությունը եւ 
պակասեցնել ձեր SDG&E® (գազի եւ էլեկտրականության) վճարման հաշիվը։ 
Որակավորված վարձակալները եւ սեփականատերերը կարող են ստանալ 
տան համար նախատեսված բարելավումներն* անվճար՝ 

· Bureau of Indian Affairs 
General Assistance

· CalFresh/Supplemental 
Nutrition Assistance 
Program (SNAP)

· CalWORKs/Temporary 
Assistance for Needy 
Families (TANF)

· Head Start Income 
Eligible (միայն ցեղային)

· Low-income Home 
Energy Assistance 
Program (LIHEAP)

· Medicaid/Medi-Cal for 
Families A & B

· National School Lunch 
Program (NSLP)

· Supplemental Security 
Income (SSI)

· Ցեղային TANF

· Women, Infants, and 
Children Program (WIC)

Ես ինչպե՞ս եմ որակավորվում։
Դուք կարող եք որակավորվել այս բարելավումների համար, եթե ձեր 
ընտանեկան եկամուտը մտնում է եկամուտների ուղեցույցի սահմաններում 
կամ եթե ձեր ընտանիքը ներկայումս ստանում է նպաստներ ստորեւ նշված 
հանրային օժանդակության ծրագրերի որեւէ մեկից։ Այցելեք sdge.com/esap 
կամ զանգահարեք 1-866-597-0597 համարով լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար։

· Ձեղնահարկի ջրամեկուսացում 

· Էներգաարդյունավետ 
լուսավորություն 

· Դռնանցքների սեզոնային 
ժապավենապատում 

· Համապատասխան սարքերի 
փոխարինում** 

· Խծուծում 

· Մանր տնային 
վերանորոգումներ 

· Ցածր հոսքայնության ցնցուղներ 

· Ջրատաքացուցիչի 
ջրամեկուսացում

ԱՂԲՅՈՒՐԻ  
ԿՈԴ
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