بابت قبض انرژی خود ،هزینه کمتری بپردازید

با برنامه تخفیف در هزینه قبض به افراد دارای درآمد واجدشرایط PGE’s

برنامه تخفیف در هزینه قبض به افراد دارای درآمد واجدشرایط ،راهی عالی برای دریافت حداکثر
 25%تخفیف مصرف انرژی است* و ارائه درخواست برای آن بسیار آسان است!
1 .دریافت ماهانه و مداوم کمکهزینه قبض
این تخفیف ماهانه و مداوم عالوهبر هرگونه
کمکی است که از ما یا دیگر سازمانها دریافت
میکنید.
2 .ممکن است از قبل واجدشرایط باشید
تخفیف ماهانهای که دریافت میکنید بسته به
تعداد افراد خانوار و درآمد ساالنهتان میتواند
از  15%تا  25%متغیر باشد .بهتر از همه
اینکه ،اگر در گذشته کمکهزینه انرژی دریافت
کردهاید ،ممکن است از قبل واجدشرایط باشید.
3 .ثبتنام آسان
برای ارائه درخواست الزم نیست هیچگونه
مدرک مالی به ما ارائه دهید .ما فقط باید تعداد
افراد خانوار و میانگین درآمد ناخالص ساالنه
خانوار شما را بدانیم.
4 .ارائه درخواست بسیار آسان است
مشاوران ما در مرکز خدمات مشتری میتوانند
به بیش از  200زبان به شما کمک کنند .فقط
کافی است با ما به شماره 503-228-6322
تماس بگیرید تا راهنماییتان کنیم .همچنین،
میتوانید فرم سادهای را پر کنید و آن را برای
ما پست کنید یا در portlandgeneral.
com/formupload
بارگذاری کنید (دستورالعملهای موجود در فرم
درخواست را ببینید).

آیا واجدشرایط هستید؟ بیایید بفهمیم!
امکان ثبتنام برای مشترکین واجدشرایط مناطق مسکونی تحتپوشش Portland General Electric
( ،PGEپورتلند جنرال الکتریک) دردسترس است .واجدشرایط بودن شما براساس تعداد افراد خانوار
و مجموع میانگین درآمد ناخالص ساالنه همه اعضای  18ساله و باالتر در خانوار شما تعیین میشود.
درآمد ناخالص به معنای درآمد خانوار شما قبل از کسر مالیات است.
در پایین ،دستورالعملهایی وجود دارد که براساس تعداد افراد خانوار و میزان درآمد دستهبندی شده است.
تعداد افراد خانوار

میانگین درآمد ناخالص ساالنه خانوار**

1

$31,266

2

$40,886

3

$50,506

4

$60,126

5

$69,747

6

$79,367

7

$81,171

8

$82,974

9

$84,778

10

$86,582

11

$88,386

12

$90,189

برای هر عضو اضافی

+$1,803

**مجموع درآمد ناخالص ساالنه خانوار شامل کلیه درآمدهای مشمول مالیات و غیرمشمول مالیات مربوط به همه افراد ساکن
در خانه است.
این ارقما بر اسسا درآمد ناخالص ساالنه خانوار است که برابر با یا کمتر از  %60نر State Medianخ
 ،Income (SMIدرآمد متوسط ایالیت( از اکتبر  2022اﺳت.

اگر درمورد محاسبه درآمد خود یا الزامات برنامه سؤالی دارید یا برای تنظیم درخواست به کمک نیاز دارید ،با ما به
شماره  503-228-6322تماس بگیرید .ما آماده کمکرسانی هستیم.
*این تخفیف شامل مجموع مبلغ بدهی ماهانه شما نمیشود .برخی از هزینهها شامل تخفیف نمیشوند.

سؤاالت متداول
دیگر اطالعات برنامه را میتوانید در ( portlandgeneral.com/pgediscountبه انگلیسی) مشاهده
کنید« .مشاوران ما در مرکز خدمات مشتری» به شماره  503-228-6322میتوانند به بیش از  200زبان به شما
کمک کنند.
 PGEبا اطالعات مربوط به درآمد و خانوار من چه
میکند؟

اگر واجدشرایط باشم ،چه چیز دیگری باید درمورد
برنامه بدانم؟

•اطالعات شما محافظت میشود .از اطالعات درآمد و خانوار شما فقط برای
تأیید واجدشرایط بودنتان برای این برنامه استفاده میکنیم.

•پس از ثبتنام ،بهمدت دو سال تخفیف ماهانه دریافت خواهید کرد .پس
از دو سال باید مجددا ً ثبتنام کنید ،ما این موضوع را از قبل به شما
یادآوری میکنیم .این تخفیف فقط برای هزینههای جدیدی اعمال میشود
که صورتحساب آنها پس از ثبتنام صادر شده است .این تخفیف شامل
هزینههایی نمیشود که صورتحساب آنها قبل از ثبتنام صادر شده است.

•اگر تعداد افراد خانوار یا میزان درآمد شما تغییر کند ،باید فرم جدیدی را
تکمیل و ازطریق پست ارسال کنید یا آن را بهصورت آنالین بارگذاری کنید
یا با ما تماس بگیرید و اطالعات بهروزشده خود را ارائه دهید.

•این تخفیف برای اولین صورتحسابی که پس از تأیید ثبتنامتان دریافت
میکنید اعمال میشود.

اگر تعداد افراد خانوار یا میزان درآمد من تغییر کند ،چه
میشود؟

آیا حضور در برنامه تخفیف در هزینه قبض به افراد
دارای درآمد واجدشرایط روی توانایی من برای دریافت
کمکهزینه انرژی تأثیر میگذارد؟
•خیر .این برنامهها از یکدیگر مجزا هستند و دریافت کمکهزینه انرژی
بر توانایی شما برای ثبتنام در برنامه تخفیف قبض انرژی  PGEتأثیری
ندارد .پس از ثبتنام در برنامه تخفیف ،همچنان میتوانید برای کمکهزینه
انرژی درخواست دهید و آن دریافت کنید.

بعد از ثبتنام چه اتفاقی میافتد؟
•وقتی فرم خود را ازطریق پست یا بهصورت آنالین ارسال کردید یا برای
ثبتنام با ما تماس گرفتید ،اطالعات شما را بررسی میکنیم تا ببینیم آیا
واجدشرایط برنامه هستید یا خیر .لطفا ً  30روز صبر کنید تا درخواست شما
بررسی شود.
•بعد از اینکه درخواست شما تأیید شد ،برای تأیید ثبتنام و درصد تخفیفی که
دریافت خواهید کرد ،نامه اعالن یا ایمیلی را برای شما ارسال میکنیم.
•بهصورت ساالنه ،از تعداد کمی از مشترکین ثبتنامشده میخواهیم تا مدرک
اثبات درآمد و تعداد افراد خانوار خود را ارائه دهند تا مطمئن شویم که آیا
واجدشرایط هستند یا خیر.

•این تخفیف شامل مجموع مبلغ بدهی ماهانه شما نمیشود .برخی از هزینهها
شامل تخفیف نمیشوند.

چه مواردی بهعنوان درآمد محسوب میشوند و چه
مواردی درآمد محسوب نمیشوند؟
•برای مشاهده نمونههای رایجی که بهعنوان درآمد محسوب میشوند یا
نمیشوند ،جدول زیر را ببینید.
این موارد بهعنوان درآمد محسوب میشوند
•نفقه
•مستمری ساالنه
•نفقه فرزند
•سود سهام
•دستمزد/حقوق کسبشده
•مبالغ پرداختی بابت سرپرستی
موقت
•حقوق خدمت سربازی
•حقوق بازنشستگی
•بهره مالکانه

•درآمد خوداشتغالی (بعد از کسر
هزینهها)
•( Social Securityبیمه تأمین
اجتماعی)
•Social Security Disability
( ،SSDIبیمه از کارافتادگی تأمین
اجتماعی)
•Supplemental Security
 ،SSI( Incomeدرآمد تکمیلی
تأمین اجتماعی)
•Temporary Assistance for
،TANF( Needy Families
کمکهای موقت به خانوادههای
نیازمند)
•حقوق بیکاری

این موارد بهعنوان درآمد محسوب نمیشوند
•کمکهزینه انرژی
•درآمد افرادی که محصل
دبیرستان یا زیر  18سال هستند
•اعتبارها/بازپرداختهای مالیات
بر درآمد
•هدایای نقدی یکباره

•وام مسکن معکوس
•یارانه مسکن یا ماده  8قانون مسکن
•کمکهزینه خدمات رفاهی
•مزایای Women, Infants and
Children( ،WICزنان ،نوزادان
و کودکان).
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