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Southern California Gas Company (SoCalGas®) sẽ có mặt trong khu vực của quý vị trong một vài tuần tới để gắn thêm bộ 
truyền thông tin đồng hồ đo tiên tiến (advanced meter) vào đồng hồ đo gas tự nhiên. Nhờ vậy, quý vị có thể xem thông tin 
chi tiết hơn về việc sử dụng để kiểm soát cũng như quản lý chi phí năng lượng của mình tốt hơn. 

Quý vị có thể lường trước rằng:
• Sẽ gắn advanced meter trong khoảng từ 7:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, và sẽ mất 

khoảng 15 phút.  

• Hầu như quý vị sẽ không cần có mặt, và quý vị sẽ không bị cắt gas.

Quý vị có thể giúp bằng cách nào:
• Vì sự an toàn cho nhân viên của chúng tôi, xin vui lòng sắp xếp lối vào an toàn đến nơi gắn đồng hồ bằng cách dọn 

sạch vật cản hoặc cây cối xung quanh nơi gắn đồng hồ.  Nếu có trở ngại khi vào nơi gắn đồng hồ như cổng có khóa 
hoặc có nuôi chó, xin vui lòng gọi cho Trung Tâm Thông Tin Khách Hàng advanced meter tại  
1-877-268-6211, từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối  từ thứ Hai đến thứ Sáu hoặc từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ 
chiều ngày Thứ Bảy, để hẹn lịch đến gắn đồng hồ với nhân viên của chúng tôi. 

Cách dễ nhất để xem thông tin sử dụng gas của quý vị là vào My Account tại socalgas.com, ở đó quý vị cũng có thể xem và 
trả hóa đơn, yêu cầu dịch vụ và còn nhiều nữa (chỉ có bằng Anh Ngữ). Nếu quý vị chưa đăng ký My Account, hãy đăng ký ngay 
hôm nay và chúng tôi sẽ gửi email cho quý vị khi trên mạng có thêm thông tin chi tiết hơn về việc sử dụng gas của quý vị.

Cảm ơn quý vị đã hợp tác trong thời gian gắn đồng hồ. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho SoCalGas tại 
1-877-268-6211 hoặc ghé thăm socalgas.com (tìm “ADVANCED”).

Trân trọng,

Patrick Petersilia 

Director, Advanced Meter Project

Gửi Kèm [ Tổng Quát về Advanced Meter]


