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Samantalahin ang magagamit na walang bayad na pagtitipid na enerhiya sa pagsasaayos ng bahay na mga
serbisyo para sa mga karapat-dapat na mga nangungupahan at mga may-ari ng bahay sa pamamagitan ng
Energy Savings Assistance Program ng SoCaIGas®.
PARA MAGING KARAPAT-DAPAT,
DAPAT MATUGUNAN NG UMUUPA ANG ISA SA DALAWANG
KINAKAILANGAN
NA IPINAKITA SA IBABA:

Kabuuang Taunang Kita*bago ng buwis
at lahat ng ibabawas ay di lalampas sa:

Medi-Cal/Medicaid
Medi-Cal para sa mga Pamilyang A & B
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CalFresh (Mga stamp ng Pagka~n)
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Para sa bawat karagdagang
miyembro ng sambahayan,
magdagdag ng

(LiHEAP)

Income (SSI)
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ang Welfare-to'Work

'Kasama

$8,320

ang kasalukuyang
kita ng sambahayan
mula sa lahat ng
mapagkukunan
bago ang mga pagbabawas

MAAARING KABILANG SA MGA PAGSASAAYOS
NA IBINIGAY SA MGA KARAPAT-DAPAT
NA
NANGUNGUPAHAN
* AT MGA MAY-ARI NG
BAHAY ANG**:

• Kung natugunan ng iyong bahay ang mga kinakailangan
sa pagiging karapat-dapat, rnaq-i-schedute ang kontraktor
ng Energy Savings Assistance Program ng petsa para sa
instalasyon ng pagsasaayos ng bahay.

• Weather-stripping

• Pagkatapos ng mga instalasyon, tatawagan ka ng
kontraktor sa inspeksyon upang i-schedule ang kasunod na
pagbisita upang tiyakin na nasagawa nang tama ang lahat
ng pagsasaayos.

[paniksik sa gilid] sa pintuan

• Caulking [paniksik sa mga puwang]
• Mga aerator [pampabula]

sa gripe

• Mga pampahina ng daloy ng mga dutsa
• Maliit na pagkumpuni

Para sa karagdagang impormasyon, rnakipaq-uqnavan
sa napahintulutang kontraktor ng SoCalGas 0 bisitahin
angsocalgas.com
(hanapin ang "ENERGY SAVINGS
ASSISTANCE PROGRAM"), 0 tumawag sa 1-800-331-7593.

sa bahay

ANO ANG IYONG MAAASAHAN
NA TUMAWAG?
• Isasangguni ka sa kontraktor
Program sa iyong lugar.

PAGKATAPOS
ng Energy Savings Assistance

• Mag-i-schedule ang kontraktor ng appointment sa Energy
Savings Assistance Program para sa pagbisita sa
yong bahay.
• Sa pagbisitang pambahay, tutu long sa iyo ang kontraktor
na pumunta sa iyong bahay na tukuyin kung karapat-dapat
kat sa programa at, kung 00, tutulungan ka na kumpletuhin
ang lahat ng kinakailangang mga papeles. Makakatanggap
ka rin ng mga payo kung paano ka makakatipid sa enerhiya.

Energy Savings

• Kailangan ng lahat ng umuupa ng nakasulat na pahintulot
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*"Magagamit
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nq mga karapat-dapat

na may-ari

t Kailangan mong bigyan ang kontraktor
sahod ng samba hay an.
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MaraviUa Foundation
Gil Malijen
Outreach Manager

(323) 728-1585
(323) 833-0454
~-mail: Gil@maraviUa.or9

galing sa mga may-art ng ari-artan para makatanggap ng mga serbisyo ng programa.

ang mga serbisyo sa pagkukumpuni

0 pagpapalit ng bahay kung waring hindi gumagana 0 mapanganib ang ginagamit

ng Energy Savings Assistance Program ng patunay ng paglahok sa karapat-dapat

na (mqa) programa na pampublikong

na mga

yunit nq gas.

tulong 0 kabuuang taunang

Pinopondohan ang programang ito ng mga kustomer ng mga utilidad ng California, at pinangangasiwaan ng Southern California Gas Company sa ilalim ng rnqa pagtangkilik ng California Public Utilities Commission. Walang
responsibilidad ang Southern California Gas Company sa anumang mga prpdukto at mga serbisyo na pinili ng kustomer. Ang mea kustomer ay hindi obligadong bumili ng anumang karagdagang mga produkto 0 serbisyo mula
sa kontraktor.
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