
သင့်စွမ်းအင်အတွက် လျှော့ပေးလိုက်ပါ။
PGE ၏ ဝင်ငွေ-အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဘီလ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့စျေး အစီအစဉ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝင်ငွေ-အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဘီလ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့စျေး အစီအစဉ်သည် သင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု

အပေါ် 25% လျှော့စျေး* အထိ ရယူရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရန် လွယ်ကူပါသည်။

1. လစဉ် ဘီလ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အကူအညီ
ကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဤလစဉ်လျှော့စျေးသည် ကျွန်ုပ်တို့ ထံမှ 
အခြားအကူအညီများအပြင် သို့မဟုတ် အခြား
အေဂျင်စီများမှ သင်ရရှိနေသည့် အကူအညီများ
အပြင် ထပ်တိုးရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

2. သင်သည် အရည်အချင်းပြည့်မီနေပြီဖြစ်သည်။
သင့်အိမ်ထောင်စုအရွယ်အစားနှင့် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ
ပေါ် မူတည်၍ သင်၏လစဉ်လျှော့စျေးသည် 
15 နှင့် 25% ကြားရှိနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံး
မှာ၊ သင်သည် ယခင်က စွမ်းအင်အကူအညီကို 
လက်ခံရရှိခဲ့ဖူးပါက၊ သင်သည်  
အရည်အချင်းပြည့်မီနေပြီဖြစ်သည်။

3. လွယ်ကူစွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ခြင်း
လျှောက်ထားရန် သင့်ထံမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ 
စာရွက်စာတမ်းများ မတောင်းပါ။ သင့်
အိမ်ထောင်စုအရွယ်အစားနှင့် တစ်နှစ်တာ 
ပျမ်းမျှ အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေကိုသာ သိရန်လိုပါ
မည်။

4. လျှောက်ထားရန် ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအကြံပေး

များသည် သင့်အား ဘာသာစကား 200 ကျော်
ဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ 503-228-6322 သို့ 
ဖုန်းခေါ်ဆိုရုံဖြင့် သင့်အား လမ်းညွန်ကူညီပေး
ပါမည်။ သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော ဖောင်ပုံစံကို
ဖြည့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ သို့မဟုတ် 
portlandgeneral.com/formupload  
တွင်တင်ပါ။ (လျှောက်လွှာပုံစံတွင် လမ်းညွှန်
ချက်များကို ကြည့်ပါ)။

သင် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသလား။ သိအောင်လုပ်ကြည့်ကြစို့။
Portland General Electric(PGE, Portland အထွေထွေလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ) ၏ အရည်အချင်းပြည့်မီ
သော နေထိုင်လျက်ရှိသော သုံးစွဲသူများအတွက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုသည် 
သင့်အိမ်ထောင်စုအရွယ်အစားနှင့် သင့်အိမ်ထောင်စု၏ 18 နှစ်နှင့်အထက် အိမ်ထောင်စုဝင်များအားလုံး 
စုစုပေါင်း တစ်နှစ် ပျမ်းမျှဝင်ငွေစုစုပေါင်းအပေါ် အခြေခံပါသည်။ စုစုပေါင်း ဝင်ငွေဆိုသည်မှာ အခွန်မ
ဆောင်မီ သင်၏အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေကို ဆိုလိုသည်။

အောက်ဖော်ပြပါများသည် အိမ်ထောင်စု အရွယ်အစားနှင့် ဝင်ငွေအလိုက် စီထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ 
ဖြစ်ပါသည်။

အမိထ်ောငစ် ု အရ ယွအ်စား နစှစ်ဉ ် ပျမး်မျအှမိထ်ောငစ်ဝုငင်ေွ**

1 $30,700

2 $38,373

3 $47,402

4 $56,430

5 $65,459

6 $74,488

7 $76,181

8 $77,874

9 $79,567

10 $81,260

11 $82,953

12 $84,645

ထပတ် ိးု အမိထ်ောငစ်ဝုင ် တစဉ်းီစ ီ +$1,692

**စုစုပေါင်း တစ်နှစ်တာ အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေတွင် အိမ်တွင်နေထိုင်သူအားလုံးထံမှ အခွန်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သော နှင့် 
အခွန်မဆောင်ရသော ၀င်ငွေအားလုံး ပါဝင်ပါသည်။

ဤကိန်းဂဏန်းများသည် 2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2021 အထိ State Median Income (SMI, ပြည်နယ် 
အလယ်အလတ်ဝင်ငွေ) ၏ 60% အောက် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ်အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေအပေါ် အခြေခံထားသည်။

သင့်ဝင်ငွေတွက်ချက်ခြင်း၊ အစီအစဉ်၏လိုအပ်ချက်များ၊ သို့မဟုတ် လျှောက်ထားရာတွင် အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ 

503-228-6322 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ ကူညီရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။

*ဤလျှော့စျေးသည် သင်၏လစဉ်ပေးချေရမည့် စုစုပေါင်းပမာဏနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ လျှော့စျေးတွင် အချို့ကျသင့်ငွေများ မပါဝင်ပါ။

http://portlandgeneral.com/formupload


မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
နောက်ထပ် အစီအစဉ်အချက်အလက်ကို portlandgeneral.com/pgediscount  
(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအကြံပေးများသည်  
503-228-6322 တွင် ဘာသာစကား 200 ကျော်ဖြင့် သင့်အား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

PGE သည် ကျွန်ုပ်၏ဝင်ငွေ  
နှင့် အိမ်ထောင်စုအချက်အလက်များကို မည်သို့လုပ်ဆောင်
သနည်း။

• သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ထားသည်။ သင်သည် အစီအစဉ်
အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း အတည်ပြုရန် သင့်ဝင်ငွေနှင့် 
အိမ်ထောင်စု အချက်အလက်များကိုသာ ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။

ကျွန်ုပ်၏ အိမ်ထောင်စု အရွယ်အစား  
သို့မဟုတ် ဝင်ငွေ ပြောင်းလဲပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ 

• သင့်အိမ်ထောင်စုအရွယ်အစား သို့မဟုတ် ဝင်ငွေပြောင်းလဲပါက သင်သည် 
ဖောင်ပုံစံအသစ်ကို စာဖြင့်ပေးပို့ရန်၊ ၎င်းကို အွန်လိုင်းတွင် အပ်လုဒ်လုပ်ရန် 
သို့မဟုတ် သင်၏ပြင်ဆင်ထားသော အချက်အလက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်း
ဆက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေ-အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဘီလ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့
စျေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ စွမ်းအင်
ထောက်ပံ့မှုအကူအညီကို ရယူနိုင်နေမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိ
ပါသလား။

• မရှိပါ။ အစီအစဉ်များသည် သီးခြားဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်အကူအညီရယူခြင်း
သည် PGE ၏ လျှော့စျေးတွင် စာရင်းသွင်းနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ 
လျှော့စျေးအစီအစဉ်အတွက် စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့် သင်သည် စွမ်းအင်
အကူအညီအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ထပ်မံလက်ခံနိုင်သေးသည်။

စာရင်းသွင်းပြီးနောက် ဘာကိုမျှော်လင့်နိုင်မလဲ။

• သင့်ဖောင်ကို စာတိုက် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တင်သွင်းခြင်း၊ 
သို့မဟုတ် စာရင်းသွင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆိုပြီးသည်နှင့် အစီအစဉ်
အတွက် သင်သည် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိကို သိရှိရန် သင့်
အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ 
သင့်လျှောက်လွှာကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ရက် 30 အချိန်ပေးပါ။

• သင်ကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် သင့်အား စာရင်းသွင်းအတည်ပြုရန်နှင့် သင်
လက်ခံရရှိမည့် လျှော့စျေးရာခိုင်နှုန်းကို အကြောင်းကြားရန် အီးမေးလ် 
သို့မဟုတ် စာတစ်စောင်ပေးပို့ပါမည်။

• နှစ်စဉ်အခြေခံအားဖြင့်၊ သုံးစွဲသူများသည် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း
သေချာစေရန် အိမ်ထောင်စုအရွယ်အစားနှင့် ဝင်ငွေအထောက်အထားများ
ပေးရန် စာရင်းသွင်းထားသော သုံးစွဲသူအနည်းစုကို တောင်းဆိုပါမည်။

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် အရည်အချင်းပြည့်မီပါက၊ အစီအစဉ်
အကြောင်း အခြားဘာများ သိထားသင့်သနည်း။

• စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်၊ လစဉ်လျှော့စျေးသည် နှစ်နှစ်ကြာမည်ဖြစ်သည်။ 
သင်သည် နှစ်နှစ်အကြာတွင် ပြန်လည်စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်သော်လည်း 
သင့်အား သတိပေးချက်တစ်ခု ကြိုတင်ပေးပို့ပါမည်။ လျှော့စျေးသည် 
စာရင်းသွင်းပြီးနောက် ကောက်ခံသည့် ကုန်ကျစရိတ်အသစ်များအတွက်
သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ လျှော့စျေးသည်  
စာရင်းသွင်းရန် ကြိုတင်ငွေတောင်းခံထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် မ
သက်ဆိုင်ပါ။

• သင်၏စာရင်းသွင်းခြင်းကို အတည်ပြုပြီးနောက် သင်လက်ခံရရှိသည့် ပထမ
ဆုံးငွေတောင်းခံလွှာတွင် လျှော့စျေးကို သက်ရောက်လျော့ချပေးမည်
ဖြစ်သည်။

• ဤလျှော့စျေးသည် သင်၏လစဉ်ပေးချေရမည့် စုစုပေါင်းပမာဏနှင့် မ
သက်ဆိုင်ပါ။ လျှော့စျေးတွင် အချို့ကျသင့်ငွေများ မပါဝင်ပါ။

ဝင်ငွေဟု သတ်မှတ်ထားသည်နှင့် မသတ်မှတ်ထားသည့်အရာ
များမှာ အဘယ်နည်း။ Alimony

• ဝင်ငွေအဖြစ် သတ်မှတ်မထားသော ဥပမာများအတွက် အောက်ပါဇယား
ကို စစ်ဆေးပါ။

ဤ သည် ဝင်ငွေဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

• ထောက်ပံ့စရိတ်
• နှစ်စဉ်ကြေးများ
• ကလေးထောက်ပံ့မှု
• အမြတ်ဝေစု
• ရထားသော နေ့တွက်စာ/လစာ 
• မွေးစားစောင့ရ်ှောကမ်ှပုေးချေမှမုျား
• စစ်တပ်လစာ
• ပင်စင်လစာ
• မူပိုင်ခွင့်ခ Royalties

• ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ၀င်ငွေ 
(ကုန်ကျစရိတ် နှုတ်ပြီးနောက်)

• Social Security(လူမှုဖူလုံရေး)
• Social Security Disability (SSDI, 

မသန်စွမ်း လူမှုဖူလုံရေး)
• Supplemental Security Income 

(SSI, ဖြည့်စွက်စာဖူလုံရေး ၀င်ငွေ)
• ချို့တဲ့မိသားစုများအတွက် ယာယီ

အကူအညီ
• အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ငွေ

ဤ သည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော ဝင်ငွေ မဟုတ်ပါ

• စွမ်းအင်အကူအညီ
• အထက်တန်းကျောင်း သို့မဟုတ် 18 

နှစ်အောက်လူများအတွက် ၀င်ငွေ
• ဝင်ငွေခွန်ပြန်အမ်းခြင်း/ခရက်ဒ

စ်များ
• တစ်ကြိမ်သုံး ငွေသားလက်ဆောင်

များ

• အပေါင်ပစ္စည်းထား အပေါင်ခံခြင်း
• အပိုင်း 8 သို့မဟုတ် အိမ်ရာထောက်ပံ့

မှုများ
• သုံးစွဲမှုစရိတ်
• Women, Infants, and Children 

(WIC, အမျိုးသမီးများ၊ မွေးကင်းစနှင့် 
ကလေးသူငယ်များ) ခံစားခွင့်များ
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သင့််�ဝင့်�ငွေင့်�တွ�က်�ချျက်�ရာာတွ�င့်� အက်အူညီလီိုု�အပ်�ပ်ါ
သလိုာ�။  
စာာမျျက်�နှာာာ နှာာစာ� တွ�င့်� အကြံက်ပံြုပ်ုချျက်�မျျာ�က်ု� ရှာာာပ်ါ။ 

အမုျ�ငွေ�ာင့်�စာ� အရာ�ယ်�အစာာ�  
(လူကူြီး�း�များ�း�နှငှ့််� �လေးလူ�များ�း� 
အပါါအဝင့်� အမိျား�လေး�းင့်�စုဝုင့်�အး�လူး�ု)

�ွနှ�ပုါ�သည်� လူ��ရိှှိတွငွ့်� ပါးလုေးသဝင့်�လေးင့်ရွှိှိပြီးပါး� လေးအး��ပါါတွစု�ခု ုသိုမ်ျားဟုတုွ� တွစု�ခု�ု��ပိါလုေးသး�းများ ှဝင့်�လေးင့် ွသိုမ်ျားဟုတုွ� အ��ိ��ခုးစုး�ခုငွ့််�များ�း��ိ ုလူ��ခုးရရိှှိလေးေပါါသည်�- လူမူျားဖူုူလူးလုေးရ�၊ 

State Supplementary Payment (SSP, နှိငု့်�င့်းလေးတွး�၏ ဖြဖူည််�စု�ွ�စုးလေး�း��ပါးလ်ေးင့်လွေးပါ�လေးခု�များ)ု သိုမ်ျားဟုတုွ� Social Security Disability Insurance (SSDI, လူမူျားဖူုူလူးလုေးရ�  

များသေ�စုမွျား��များအုးများခုး)၊ အပြီးင့်မိျား��စုး�အလေး�းင့််�များ�း�များ ှအတွိ�ု/အဖြများတွ�ခုွ�ဖြခုများ��များမုျား�း� ၊ Medicaid သိုမ်ျားဟုတုွ� Supplemental Security Income (SSI, ဖြဖူည််�စု�ွ�စုးဖူူလူးလုေးရ� ၀င့်�လေးင့်)ွ

အမုျ�ငွေ�ာင့်�စာ�နှာာင့််� ၀င့်�ငွေင့်�အချျက်�အလိုက်�
သင့််�လေးလူ့းလ်ေးစု��သည်� သင့််�အမိျား�လေး�းင့်�စုအုရွယ်�အစုး�နှငှ့််� သင့််�အမိျား�လေး�းင့်�စု၏ု တွစု�နှစှု�တွး ပါ�များ��များ့ဝင့်�လေးင့် ွ(အခုေွ�များလေး�းင့်�များး) လေးပါ်တွငွ့်� များတူွည်�ပါါသည်�။

သင့််�အမိျား�လေး�းင့်�စု ုအရွယ်�အစုး� သိုမ်ျားဟုတုွ� ဝင့်�လေးင့် ွလေးဖြပါးင့်��လူ�ပါါ� သင့်�၏ �ေဦး� လေးလူ့း��လူားအတွ�ွ� သိုမ်ျားဟုတုွ� သင့််�အခု���အလူ��များ�း��ိ ု

အပါ�ဒိတိွ�လူပုါ�ရေ� ဤလေးဖူးင့်��ိ ုအသး�ုဖြပါ�ပါါ။

ဝင့်�ငွေင့်�-အရာညီ�အချျင့်��ပြုပ်ည်ီ�မီျငွေသာ ဘီလီို�
က်�န်�က်ျစာရုာတွ�ငွေလို့ာင်ွေစာျ� ငွေလို့ာက်�လိုာာ

ပ်�မျနှာာင့််� ငွေန်ာက်�ဆုံးံ��အမျညီ� (သင့်�၏ Portland General Electric(PGE, Portland အလေး�လွေး�ွ
လူ့ပါ�စုစု��မုျားပဏီး) လေးင့်လွေးတွးင့်��ခုးလူားတွငွ့်� �း�များည််�အများည်�) 

PGE အငွေက်ာင့််�နံ်ပ်ါတွ� (ဂဏီေ�� ၁၀ လူး�ု)

ဝန်�ငွေဆုံးာင့်�မုျလိုပု်�စာာ (များလူူလေးေ�ိငု့်�သည််�လေးေရး) 

အ�ီငွေမျ�လို�လိုပု်�စာာ

ငွေချ်ငွေစာလိုု�ငွေသာ ဖု�န်��နံ်ပ်ါတွ�

အသံ��ပြုပ်ုငွေစာလိုု�ငွေသာ ဘီာသာစာက်ာ�

�ွနှ�ပုါ�တွို၏် သး�ုစုွ�သဝူေ�လေး�းင့်�များအုကြံ�းလေးပါ�များ�း�သည်� သင့််�အး� ဘားသးစု�း� 200 လေး��း�ဖြဖူင့််� �ညူ်းလေးပါ�

နှိငု့်�ပါါသည်�။ 503-228-6322 သို ် ဖုူေ��လေးခု်�ိဖုြခုင့်��ဖြဖူင့််�လူည်�� လေးလူ့း���း�နှိငု့်�ပါါသည်�။

သင့််�အမုျ�ငွေ�ာင့်�စာ��တဲွ�င့်� တွစာ�စာံ�တွစာ�ဦး�
သညီ� လို့ပ်�စာစာ�ဓာာတွ�အာ� လိုု�အပ်�သည်ီ� 
ငွေဆုံး�ဘီက်�ဆုံးု�င့်�ရာာ လိုု�အပ်�ချျက်�မျျာ� ရှာာုပ်ါ
သလိုာ�။
သင့်�စုးရင့်��များသငွ့်��ရလေးသ�ပါါ� �ွနှ�ပုါ�
တွို၏် လေး��ဘာ���ိငု့်�ရး လူ��များတှွ�
အစုးအစုဉ် (အဂဂလူပိါ�ဘားသးဖြဖူင့််�) နှငှ့််�
ပါတွ�သ��သည််� အခု���အလူ��များ�း�
�ိ ုများ့လေးဝရေ� သင့််�အး� လေးေး�����တွွ�
လူပုါ�လေး�းင့်�ပါါများည်�။

ရိှှိပါါသည်�

များရိှှိပါါ

က်ွနှာ��ပ်�အမုျ�ငွေ�ာင့်�စာ�၏ နှာာစာ�စာဉ် 
စာ�စာ�ငွေပ်ါင့်�� ပ်ျမျ��မျ့ဝင့်�ငွေင့်�  

$
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ငွေကြံက်ပြုင့်ာအတွညီ�ပြုပ်ုချျက်�
• ဤသည်�များးှ �ေဦး�လေးလူ့း��လူားတွစု�ခုဖုြဖူစု�လေးကြံ�းင့်�� �ွနှ�ပုါ�ေး�လူည်�

ပြီးပါး� PGE သည်� �ွနှ�ပုါ�၏လေးလူ့းလ်ေးစု��နှငှ့််�ပါတွ�သ��သည််�အလေးသ�စုိတွ�
အခု���အလူ��များ�း��ိတုွရး�ဝင့်�စုးရင့်��သငွ့်��ပြီးပါး�လေးေး��တွငွ့်� �ွနှ�ပုါ�နှငှ့််�အတွ ူ

���လူ��လူပုါ�လေး�းင့်�ပါါများည်�။

• အွေ�လူိငု့်��တွငွ့်� လေးလူ့း��လူားအသစု�တွစု�ခုလုေးပါ�ပိါု ်ဖြခုင့်��ဖြဖူင့််� သိုမ်ျားဟုတုွ� 
503-228-6322 သို ် PGE �ိလုေးခု်�ိဖုြခုင့်��ဖြဖူင့််� �ွနှ�ပုါ�၏ပါ�များ��များ့တွစု�နှစှု�
ဝင့်�လေးင့် ွသိုမ်ျားဟုတုွ� အမိျား�လေး�းင့်�စုအုရွယ်�အစုး�လေးဖြပါးင့်��လူ�ပါါ� PGE အး� 
အလေးကြံ�းင့်��ကြံ�း�ပါါများည်�။ သိုမ်ျားသှး �ွနှ�ပုါ�၏အခု���အလူ��များ�း��ိ ုအပါ�
ဒိတိွ�လူပုါ�နှိငု့်�ပါါများည်�။

• လေးတွးင့်���ိပုါါ� အမိျား�လေး�းင့်�စုဝုင့်�လေးင့်နွှငှ့််� အမိျား�လေး�းင့်�စုအုရွယ်�အစုး� 
အလေး�း��အ�း� လေးပါ�လေး�းင့်�ရေ� လူိအုပါ�နှိငု့်�သည်��ိ ု�ွနှ�ပုါ�ေး�လူည်�
ပါါသည်�။ ဤအစုးအစုဉ်�ိအုလေး�းင့်�အ�ည်�လေးဖူး�ရေ�အတွ�ွ� PGE နှငှ့််� 
PGE �ိယု်�စုး� လူပုါ�လေး�းင့်�လေးေလေးသး ပါဂုုိ�လူ�များ�း� သိုမ်ျားဟုတုွ� အဖွူ��အစုည်��
များ�း�အတွ�ွ� အခု���အလူ��များ�း��ိ ုလေးရး��ရှိှိလေးစုများည်�ဖြဖူစု�သည်�။

• ဤလေးလူ့းလ်ေးစု��သည်� �ွနှ�ပုါ�၏ယ်ခုင့်�လေး�း��ခုးများမုျား�း�တွငွ့်� အ��း��ဝင့်�
များည်�များဟုတုွ�လေးကြံ�းင့်�� ေး�လူည်�ပါါသည်�၊ သိုလ်ေးသး� စုးရင့်��သငွ့်��ပြီးပါး�လေးေး�� 
လေး�း��ခုးများအုသစု�များ�း�သး (စုးရင့်��သငွ့်��ပြီးပါး�လေးေး�� ရ��လေးပါါင့်�� 30 အ� ိ

ကြံ�းနှိငု့်�သည်�) နှငှ့််� လေးဘာလူ��ေု���စုရိတွ�တွငွ့်�လေးပါ�လေး�းင့်�ရများည််� စုစုုလုေးပါါင့်��
ပါများးဏီ���များပိါပုါါ။ အခု��ိ�လေးသး အခုလေးကြံ��လေးင့်မွျား�း�သည်� ဤလေးလူ့းလ်ေးစု��တွငွ့်� 
များပါါဝင့်�ပါါ။

ဤလေးကြံ�ဖြင့်းအတွည်�ဖြပါ�ခု����ိ ုလူ��များတှွ�လေးရ��ိ�ုဖြခုင့်��ဖြဖူင့််�၊ ဤလေးလူ့း��လူား
တွငွ့်� �ွနှ�ပုါ�လေးပါ��း�လေးသး အခု���အလူ��များ�း�သည်� များေှ��ေ�လေးကြံ�းင့်�� �ွနှ�ပုါ� 
အသအိများတှွ�ဖြပါ�ပါါသည်�။  ဤလေးလူ့း��လူား၏ အလေးကြံ�းင့်��အရးများ�း��ိ ုဖူတွ�ပြီးပါး� 
ေး�လူည်�လေးကြံ�းင့်�� �ွနှ�ပုါ� အသအိများတှွ�ဖြပါ�ပါါသည်�။ Portlandgeneral.com/

iqbdtariff (အဂဂလူပိါ�ဘားသးဖြဖူင့််�) ရှိှိ PGE ဝင့်�လေးင့်-ွအရည်�အခု�င့်��ဖြပါည််�များး
လေးသး ဘားလူ��ေု���စုရိတွ�လေးလူ့းလ်ေးစု�� အခုေွ�စုည်��ကြံ�ပါ�များတုွငွ့်� လေးဖူး�ဖြပါ�း�လေးသး 

စုည်���များ��သတွ�များတှွ�ခု���များ�း��ိလုူည်�� သလေးဘားတွပူါါသည်�။

သင့််�နှာာစာ�စာဉ်အမုျ�ငွေ�ာင့်�စာ�ဝင့်�ငွေင့်�က်ု� ဘီယ်�လိုု�တွ�က်�ချျက်�မျလိုဲ။

အလီိုက်��ရာ�န်��န်စာ�စာန်စာ�လိုက်�မျာတွ� (လေး���ဇူူး�ဖြပါ�၍ သင့််�အများည်�အဖြပါည််�အစုး�ုိ ု�ည််�ပါါ)

တွင့်�ရာန်� အဆုံးင့်�သင့််�ပြုဖုစာ�ပြီပီ်လိုာ�။ သင့်�၏ ဖြဖူည််�စု�ွ�ပြီးပါး�သး� လေးလူ့း��လူား�ိ ုportlandgeneral.com/formupload တွငွ့်� တွင့်�ပါါ 

သိုမ်ျားဟုတုွ� ၎င့်���ိ ုPGE Bill Discount, 7895 SW Mohawk St., Tualatin, OR 97062 သိုစ်ုးတွိ�ု�များတှွ�င့််� ပိါုပ်ါါ။

ေးရးအလူိ�ု�ရလေးသး အလူပုါ�သများး�များ�း�အတွ�ွ�၊ သင့်�၏တွစု�ေးရးလူပုါ�အး�ခု�ိယု်၍ူ အပါတွ�စုဉ် အလူပုါ�

လူပုါ�ရလေးသး ပါ�များ��များ့ေးရးများ�း�ဖြဖူင့််� လေးဖြများား��ပါါ။ �ိုလ်ေးေး�� သင့်�၏နှစှု�စုဉ် စုစုုလုေးပါါင့်��ဝင့်�လေးင့် ွ(အခုေွ�များလေး�းင့်�များး) 

ရရိှှိရေ� �ိေုးပါါတွ��ိ ု52 (တွစု�နှစှု�လူ့င့်� ရှိှိလေးသးရ��သတွတ ပါတွ�) ဖြဖူင့််� လေးဖြများား��ပါါ။

သင့််�အမိျား�လေး�းင့်�စုဝုင့်�လေးင့်သွည်� တွစု�လူများ ှတွစု�လူသို ် လေးဖြပါးင့်��လူ�ပါါ� သင့်�၏စုစုုလုေးပါါင့်��ဝင့်�လေးင့်�ွိ ုပြီးပါး�ခု�သ်ည််�

လူများယှ်၍ူ သင့်�၏ တွစု�နှစှု�တွး ပါ�များ��များ့ အမိျား�လေး�းင့်�စုဝုင့်�လေးင့်�ွိတုွ�ွ�ခု���ရေ� ၎င့်���ိ ု12 ဖြဖူင့််� လေးဖြများား��ပါါ။

သင့််�ဝင့်�လေးင့်တွွ�ွ�ခု���ဖြခုင့်��၊ အစုးအစုဉ်၏လူိအုပါ�ခု���များ�း�၊ သိုမ်ျားဟုတုွ� လေးလူ့း���း�ရးတွငွ့်� အ�အူည်း

လူိအုပါ�ပါါ�၊ 503-228-6322 သို ် ဖုူေ��လေးခု်�ိပုါါ။ �ညူ်းရေ�အတွ�ွ� �ွနှ�ပုါ�တွို ် ဤလေးေရးတွငွ့်� ရှိှိလေးေ

ပါါသည်�။

ဥပ်မျာ- 

$13.50 (ေးရး နှေု���း�) 

x 40 (တွစု�ပါတွ�လူ့င့်� ပါ�များ��များ့အလူပုါ�ခု�ိေ�) 

= $540

$540 

x 52 (တွစု�နှစှု�လူ့င့်� ရိှှိလေးသး ရ��သတွတ ပါတွ�) 

= $28,080  

(ဒိါ သင့်�၏ နှစှု�စုဉ် စုစုုလုေးပါါင့်�� ၀င့်�လေးင့်ပွါါ။)

လိုူဦး�ငွေရာ�ဆုံးု�င့်�ရာာငွေလို်လိုာမုျ
လေးအး��ပါါ လေးများ�ခုေွ���ိ ုခု�ေ�ခု�လ်ူိ�ု ခု�ေ�ခု�န်ှိငု့် �ပြီးပါး� သတွ�များတှွ�ခု���များးများအုတွ�ွ� အသး�ုများဖြပါ�ပါါ၊ သိုလ်ေးသး� ၎င့်��� �ွနှ�ပုါ�တွို၏် လေးဖူး��သည်�များ�း��ိ ုတွေ��တွညူ်းစုးွ 

အလူပုါ�အလေး�ွ�ဖြပါ�နှိငု့်�လေးကြံ�းင့်�� လေးသခု�းလေးစုပါါများည်�။ လေးအး��ပါါတွိုအ်ေ�� များည်�သည််�အခု���� သင့််��ိ ုအေး�စုပါ��း�ု လေးဖူး�ဖြပါပါါသလူ�။

အးဖူရိ�ေ� လေး�ာ�လေးဖြပါးင့်��လေးေ�ိငု့်�သ ူသိုမ်ျားဟုတုွ� ဒိ�ုခသည်�

အးရှှိ သိုမ်ျားဟုတုွ� အးရှှိအနိှိယိ်

လူမူျားည်�� သိုမ်ျားဟုတုွ� အးဖူရိ�ေ� အလေးများရိ�ေ� 

လူ��တွးနှိ၊ု ဟုစု�စုပါေ��ေစု� သိုမ်ျားဟုတုွ� စုပိါေ�လူမူျား�ိ��

အလေးရှိှ �အလူယ်�ပိါငု့်��

အလေးများရိ�ေ�တွိငု့်��ရင့်��သး� နှငှ့််�/သိုမ်ျားဟုတုွ� အလူးစု�း လေးဒိသခုး

ဟုးဝိငု့်�အး လေးဒိသခုး နှငှ့််�/သိုမ်ျားဟုတုွ� ပါစိုဖိူတွ��ွေ��သး�

�လူးဗစု�

လူဖူြဖူူ သိုမ်ျားဟုတုွ� အသး�ဖြဖူူသူ

အဖြခုး�-  

များလေးဖြဖူ�ိလုူိပုါါ

https://portlandgeneral.com/iqbdtariff
https://portlandgeneral.com/iqbdtariff
http://portlandgeneral.com/form
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