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။

အ ိမ ်ထောင ်စ ု အရ ွယ ်အစား

န ှစ ်စဉ ် ပျမ ်းမျ ှအ ိမ ်ထောင ်စ ုဝင ်င ွေ**

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

ထပ ်တုး အ
ိ ိမ ်ထောင ်စ ုဝင ် တစ ်ဉ းီ စ ီ

+$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။

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။

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် အရည်အချင်းပြည့်မီပါက၊ အစီအစဉ်
အကြောင်း အခြားဘာများ သိထားသင့်သနည်း။
• စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်၊ လစဉ်လျှော့စျေးသည် နှစ်နှစ်ကြာမည်ဖြစ်သည်။

• သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ထားသည်။ သင်သည် အစီအစဉ်

သင်သည် နှစ်နှစ်အကြာတွင် ပြန်လည်စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်သော်လည်း

အိမ်ထောင်စု အချက်အလက်များကိုသာ ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။

စာရင်းသွင်းပြီးနောက် ကောက်ခံသည့် ကုန်ကျစရိတ်အသစ်များအတွက်

အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း အတည်ပြုရန် သင့်ဝင်ငွေနှင့်

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။

10379_1_BUR (5/22)

သင့်အား သတိပေးချက်တစ်ခု ကြိုတင်ပေးပို့ပါမည်။ လျှော့စျေးသည်
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
မွေးစားစောင့ရ
် ှောက်မပ
ှု ေးချေမှမ
ု ျား
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

ဝင််ငွေေ�-အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့်် မီ
� ီသော�ာ ဘီီလ််
ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��စျေး�း� လျှော�ာ�က််လွှာာ�
သင့််အိ
� မ််ထော
ိ �ာင််စုု အရွွ ယ်အ
် စား�း သို့့��မဟုုတ်် ဝင််ငွေေ� ပြော��ာင်းး�လဲဲပါါက သင််၏ ကနဦးး လျှော�ာ�က််လွှာာ�အတွွက်် သို့့��မဟုုတ်် သင့််အ
� ချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
အပ််ဒိိတ််လုပ််
ု ရန်် ဤဖော�ာင််ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုပါါ။

ပထမနှှင့််� နော�ာက််ဆုံး�� း အမည်် (သင််၏ Portland General Electric(PGE, Portland အထွေ�ေထွေ�ေ

လျှှပ််စစ််ကုုမ္ပဏီ
ပ )ီ ငွေေ�တော�ာင်းး�ခံံလွှာာ�တွွင်် ထားး�မည့််အ
� မည််)

သင့်အိိမ််ထော
�်
�ာင််စုုထဲဲတွ ွင်် တစ််စုံံတစ််
�
ဦးး
သည်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� လိုုအ
� ပ််သည့်် �

� ရာာ လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း� ရှိိ�ပါါ
ဆေး�းဘက််ဆိုုင််

� ံပါါတ်် (ဂဏန်းး� ၁၀ လုံးး�� )
PGE အကော�ာင့််နံ

သလားး�။

သင််စာာရင်းး�မသွွင်းး�ရသေး�းပါါက ကျွွန်ုု�ပ််

� ေရာာ)
ဝန််ဆော�ာင််မှုုလိိပ်် စာာ (မူူလနေေထိုု�င််သည့််နေ

တို့့��၏ ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ လက််မှှတ််

ိ ဘာာသာာဖြ�င့်)�် နှှင့် �်
အစီီအစဉ် (အင်္ဂဂလိပ််

ပတ််သက််သည့််� အချျက််အလက််များ�း�

အီးး�မေး�းလ််လိိပ်် စာာ

ကိုု� မျှှဝေ�ရန်် သင့်အား
�် း� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�
လုုပ််ဆော�ာင််ပါါမည်။်

ခေါ်�်စေ�လိုုသော�
�
ာ ဖုုန်းး�နံံပါါတ််

ရှိိ�ပါါသည််

အသုံးး��ပြု�ုစေ�လိုုသော�
�
ာ ဘာာသာာစကားး�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ သုံးး�� စွဲဲ�သူဝ
ူ န််ဆော�ာင််မှုုအကြံ�ံပေး�းများ�း�သည်် သင့််အား
� း� ဘာာသာာစကားး� 200 ကျော်�်��ဖြ�င့််� ကူူညီီပေး�း

မရှိိ�ပါါ

နိုု�င််ပါါသည််။ 503-228-6322 သို့့��ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််လည်းး
�
� လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််ပါါသည််။

အိိမ််ထော�ာင််စုုနှှင့် �် ၀င််ငွေေ�အချျက််အလက််
သင့်လျှော့�
�်
့��စျေး�း�သည်် သင့်အိ
�် မ််ထော
ိ �ာင််စုုအရွွ ယ်အ
် စား�းနှှင့် �် သင့်အိ
�် မ််ထော
ိ �ာင််စုု၏ တစ််နှှစ််တာာ ပျျမ်းး�မျှှဝင််ငွေေ� (အခွွန််မဆော�ာင််မီီ) ပေါ်�်တွွင်် မူူတည််ပါါသည််။

အိိမ််ထော�ာင််စုု အရွွ ယ််အစား�း

1

$

(လူူကြီး��း များ�း�နှှင့် �် ကလေး�းများ�း�

အပါါအဝင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််အားး�လုံးး�� )
ကျွွန်ုု�ပ််အိိမ််ထော�ာင််စုု၏ နှှစ််စဉ်
စုုစုုပေါ�ါင်းး� ပျျမ်းး�မျှှဝင််ငွေေ�

သင့်ဝ
�် င််ငွေေ�တွက်
ွ ချ
် ျက််ရာာတွွင်် အကူူအညီီလိုအ
ု� ပ််ပါါ
သလားး�။
စာာမျျက််နှာ�ာ နှှစ်် တွွင်် အကြံ�ပြုံ �ုချျက််များ�း�ကိုု� ရှာာ�ပါါ။

ကျွွန်ုု�ပ််သည်် လက််ရှိိ�တွင််
ွ ပုံံ�သေ�ဝင််ငွေေ�ရှိိ�ပြီး�း� အော�ာက််ပါါတစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာထံံမှှ ဝင််ငွေေ� သို့့��မဟုုတ်် အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့်များ
�် �း�ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�နေေပါါသည််- လူူမှုဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�း၊
State Supplementary Payment (SSP, နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ဖြ�ည့််စွ
� က််စာာထော
ွ
�ာက််ပံ့့�ငွေေ�ပေး�းချေ�ေမှုု) သို့့��မဟုုတ်် Social Security Disability Insurance (SSDI, လူူမှုဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�း
မသန််စွွမ်းး�မှုုအာာမခံံ)၊ အငြိ�ိမ်းး�စား�းအကော�ာင့််များ
� �း�မှှ အတိုးး��/အမြ�တ််ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�မှုုများ�း� ၊ Medicaid သို့့��မဟုုတ်် Supplemental Security Income (SSI, ဖြ�ည့််စွ
� က််စာာ
ွ
ဖူူလုံံ�ရေး�း ၀င််ငွေေ�)

သင့်နှှစ််စ
�်
ဉ်အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််ငွေေ�ကိုု� ဘယ််လိုု�တွက်
ွ ်ချျက််မလဲဲ။
နာာရီီအလိုု�က််ရသော�ာ အလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက််၊ သင််၏တစ််နာာရီီလုုပ််အားး�ခကိုု�ယူူ၍ အပတ််စဉ် အလုုပ််
လုုပ််ရသော�ာ ပျျမ်းး�မျှှနာာရီီများ�း�ဖြ�င့် �် မြှော��ာ�က််ပါါ။ ထို့့��နော�ာက်် သင််၏နှှစ််စဉ် စုုစုပေါ�
ု ါင်းး�ဝင််ငွေေ� (အခွွန််မဆော�ာင််မီီ)
ရရှိိ�ရန်် ထိုု�နံံပါါတ််ကိုု� 52 (တစ််နှှစ််လျှှင်် ရှိိ�သော�ာရက််သတ္တတပတ််) ဖြ�င့် �် မြှော��ာ�က််ပါါ။

သင့်အိ
�် မ််ထော
ု ါင်းး�ဝင််ငွေေ�ကိုု� ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််�
ိ �ာင််စုုဝင််ငွေေ�သည်် တစ််လမှှ တစ််လသို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲပါါက သင််၏စုုစုပေါ�
လမှှယူ၍
ူ သင််၏ တစ််နှှစ််တာာ ပျျမ်းး�မျှှ အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််ငွေေ�ကိုု�တွွက််ချျက််ရန်် ၎င်းး�ကိုု� 12 ဖြ�င့် �် မြှော��ာ�က််ပါါ။
သင့်ဝ
�် င််ငွေေ�တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�၊ အစီီအစဉ်၏လိုု�အပ််ချျက််များ�း�၊ သို့့��မဟုုတ်် လျှော�ာ�က််ထားး�ရာာတွွင်် အကူူအညီီ

လိုု�အပ််ပါါက၊ 503-228-6322 သို့့��ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။ ကူူညီီရန််အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ဤနေေရာာတွွင်် ရှိိ�နေေ
ပါါသည််။

ဥပမာာ$13.50 (နာာရီီ နှုုန်းး�ထားး�)
x 40 (တစ််ပတ််လျှှင်် ပျျမ်းး�မျှှအလုုပ််ချိိ�န််)
= $540

$540
x 52 (တစ််နှှစ််လျှှင်် ရှိိ�သော�ာ ရက််သတ္တတပတ််)
= $28,080

(ဒါါ သင််၏ နှှစ််စဉ် စုုစုပေါ�
ု ါင်းး� ၀င််ငွေေ�ပါါ။)

ကြေ��ငြာ�ာအတည််ပြု�ုချျက််
• ဤသည််မှာာ� ကနဦးးလျှော�ာ�က််လွှာာ�တစ််ခုုဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု�ပ််နား�းလည််
ပြီး�း� PGE သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏လျှော့�့��စျေး�း�နှှင့်ပတ််
�်
သက််သည့််အ
� သေး�းစိိတ််

• ဤလျှော့�့��စျေး�း�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ယခင််ကော�ာက််ခံံမှုုများ�း�တွွင်် အကျုံးး���ဝင််

မည််မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� နား�းလည််ပါါသည််၊ သို့့��သော်�်� စာာရင်းး�သွွင်းး�ပြီး�း�နော�ာက််

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�တရား�းဝင််စာာရင်းး�သွွင်းး�ပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််နှှင့်အ
�် တူူ

ကော�ာက််ခံံမှုုအသစ််များ�း�သာာ (စာာရင်းး�သွွင်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ရက််ပေါ�ါင်းး� 30 အထိိ

ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ပါါမည််။

ကြာ�ာနိုု�င််သည််) နှှင့် �် ဘေ�လ််ကုုန််ကျျစရိိတ််တွွင််ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််� စုုစုပေါ�
ု ါင်းး�

ပမာာဏထက််မပိုု�ပါါ။ အချို့့���သော�ာ အခကြေး��းငွေေ�များ�း�သည်် ဤလျှော့�့��စျေး�း�တွွင််

• အွွန််လိုု�င်းး�တွွင်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�အသစ််တစ််ခုုပေး�းပို့့��ခြ�င်းး�ဖြ�င့် �် သို့့��မဟုုတ််

မပါါဝင််ပါါ။

503-228-6322 သို့့��PGE ကိုု�ခေါ်�်ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့် �် ကျွွန်ုု�ပ််၏ပျျမ်းး�မျှှတစ််နှှစ််

ဝင််ငွေေ� သို့့��မဟုုတ်် အိိမ််ထော�ာင််စုုအရွွ ယ်အ
် စား�းပြော��ာင်းး�လဲဲပါါက PGE အားး�

အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါမည််။ သို့့��မှှသာာ ကျွွန်ုု�ပ််၏အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အပ််

ဒိိတ််လုပ််နိုု�င််
ု
ပါါမည််။

• တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါက အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််ငွေေ�နှှင့် �် အိိမ််ထော�ာင််စုုအရွွ ယ်အ
် စား�း

ဤကြေ��ငြာ�ာအတည််ပြု�ုချျက််ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့်၊�် ဤလျှော�ာ�က််လွှာာ�

တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််ပေး�းထားး�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�သည်် မှှန််ကန််ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု�ပ််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။ ဤလျှော�ာ�က််လွှာာ�၏ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� ဖတ််ပြီး�း�
နား�းလည််ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု�ပ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။ Portlandgeneral.com/

အထော�ာက််အထားး� ပေး�းဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််နား�းလည််

ိ ဘာာသာာဖြ�င့်)�် ရှိိ� PGE ဝင််ငွေေ�-အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််မီီ
�
iqbdtariff (အင်္ဂဂလိပ််

PGE ကိုု�ယ််စား�း လုုပ််ဆော�ာင််နေေသော�ာ ပုုဂ္ဂို��ု လ််များ�း� သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

စည်းး�ကမ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး� သဘော�ာတူူပါါသည််။

ပါါသည််။ ဤအစီီအစဉ်ကိုု�အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် PGE နှှင့် �်

များ�း�အတွွက်် အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရော�ာက််ရှိိ�စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

သော�ာ ဘီီလ််ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��စျေး�း� အခွွန််စည်းး�ကြ�ပ််မှုုတွင််
ွ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

အီီလက််ထရွွန်းး�နစ််စနစ််လက််မှှတ်် (ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ သင့််အ
� မည််အပြ�ည့််အ
� စုံံ�ကိုု� ထည့််ပါ
� ါ)

လူူဦးးရေး�းဆိုု�င််ရာာလေ့�့လာာမှုု
အော�ာက််ပါါ မေး�းခွွန်းး�ကိုု� ချျန််ခဲ့့�လိုု�က ချျန််ခဲ့့�နိုု�င််ပြီး�း� သတ််မှှတ််ချျက််မီီမှုအ
ု တွွက်် အသုံးး�� မပြု�ုပါါ၊ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�က ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ ဖော�ာက််သည််များ�း�ကိုု� တန်းး�တူူညီီစွာာ�
အလုုပ််အကျွေး�း�ပြု�ုနိုု�င််ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ပါါမည််။ အော�ာက််ပါါတို့့��အနက်် မည််သည့််အ
� ချျက််က သင့်ကိုု�
�် အနီးး�စပ််ဆုံးး�� ဖော်�်�ပြ�ပါါသလဲဲ။
အာာဖရိိကန်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေေထိုု�င််သူူ သို့့��မဟုုတ်် ဒုုက္ခခသည််

အရှေ့�့�အလယ််ပိုု�င်းး�

လူူဖြူ�ူ သို့့��မဟုုတ်် အသားး�ဖြူ�ူသူူ

အာာရှှ သို့့��မဟုုတ်် အာာရှှအိန္ဒိိ �ယ
ိ

အမေ�ရိိကန််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� နှှင့်/�် သို့့��မဟုုတ်် အလာာစကာာ ဒေေသခံံ

အခြား�း�-

လူူမည်းး� သို့့��မဟုုတ်် အာာဖရိိကန်် အမေ�ရိိကန််

ဟာာဝိုု�င််အီီ ဒေေသခံံ နှှင့်/�် သို့့��မဟုုတ်် ပစိိဖိိတ််ကျွွန်းး�သားး�

မဖြေ�ေဆိုု�လိုု�ပါါ

လက််တီီနိုု�၊ ဟစ််စပန်းး�နစ်် သို့့��မဟုုတ်် စပိိန််လူူမျိုး�း��

ဆလာာဗစ််

တင််ရန်် အဆင််သင့်ဖြ�စ််
�် ပြီ�ီလားး�။ သင််၏ ဖြ�ည့််စွ� က််
ွ ပြီး�း�သားး� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� portlandgeneral.com/formupload တွွင်် တင််ပါါ

သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�ကိုု� PGE Bill Discount, 7895 SW Mohawk St., Tualatin, OR 97062 သို့့��စာာတိုု�က််မှှတဆင့် �် ပို့့��ပါါ။

