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ពម័ត៌មានអំពីការេស្រ្គ ឹះបន្ទា ន់

សបមាប់ការសង្រ្គ ោះបន្ទា ន់ឧស្័នធម្ជាតិថដេសងសែ័យណាមួយ		

ឬសំ�ួរន្ន្ថដេទាក់ទងនឹងកលា ិនឧស្័នធម្ជាតិឬកាបូនម៉ាូ �ុកសុីត		

សូមងៅទូរ	ស័ពទាមកកាន់ងយើងភាលា មតាមរយៈងេខ	

1-800-427-2200។	

មុនការេស្រ្គ ឹះបន្ទា ន់

•   ដឹងកថនលាងថដេកុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នកសិ្តងៅ	និងរកសាមា៉ា 	ថ�ត	

ថដេមានទំ�ំ	12	អុីញ	ឬធំងេើសងនោះថដេអា	ចថេតបមរូវបានជាមួយ		

ងបរឿង	្ គត់ គ្ង់សង្រ្គ ោះបន្ទា ន់របស់អ្នក	ឬងៅថក្រសនទាោះ	បិទងបើកកុង	

ទ័រ	ឧស្័	នធម្ជាតិរប	ស់អ្នក។	សូមកុំទុកោក់មា៉ា ង�តងៅងេើកុងទ័រ	

ឬងៅងេើបបព័ន្ធបំពង់។

•   សនទាោះបិទងបើករួរថតបតរូវបានបំោក់ងៅងេើបរប់ឧបករ�៍ឧស្័នធម្ជាតិ		

នីមួយៗងៅចងន្លា ោះជញ្្ំងនិងតំ�ភ្ាប់ឧបករ�៍។	បបសិនងបើងកើតមានការ	

ងេចធ្លា យងៅងេើឧបករ�៍ជាក់លាក់ណាមួយ	សនទាោះបិទងបើកនឹង		អនុ	ញ្ញា ត		

ឲ្យអ្នកបិទ	ឧស្័នធ	ម្ជាតិ	ងៅងេើ	ឧបករ�៍	ជាជាងបិទបបព័ន្ធបរកិាខា រ	

ឧស្័ន	ធម្	ជាតិងៅបតង់កុងទ័រ។	សនទាោះបិទងបើកមួយចំនួនទាមទារឲ្យមាន	

មា៉ា ង�តងដើម្ីមួេពួកវា។	

•   ងដើម្ីជួយបរ្ក រមា៉ា សុីនកំងៅទឹករបស់អ្នកកុំឲ្យរំកិេឬរេំងៅក្អុងការ	

រញ្រួ យ	ដី	សូមចងព័ទ្ធវាឲ្យជាប់	មាំងៅនឹង	ថដកបកចាប់	ជញ្្ំងងៅងទីកថនលាង	

ចំនួនពីរ	-	មួយភារ	បី	ខាង	ងេើនិង	មួយភារបីខាងងបកាមថនធុង្្អុក	

-	ជាមួយនឹងថដករនុ	ករនលា ឹោះនិង	ថខសែ	បនទាោះព័ទ្ធងធ្ើពីងលា�ៈ។	បតរូវបបាកដថា	

ោក់ថខសែរុំព័ទ្ធខាងងបកាមថដេមានបបថវងយ៉ា ងតិចបួនអុីញខាងងេើកថនលាង		

បរប់បរងឧបករ�៍រកសាសីតុ�ហាភាពឬថទម៉ាូ ស្្ត។		ងយើង្្េ់អនុស្សន៍ឲ្យ	

មានអ្នកជំន្ញថដេមានេកខា�ៈសម្តិ្បរប់បរាន់	ឲ្យបំោក់វាសបមាប់អ្នក។

េុវត្ិភាព
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•   សូមងៅទូរស័ពទាងៅកាន់	SoCalGas	ឬអ្នកជំន្ញថដេមានេ	កខា�ៈ	សម្តិ្	

បរប់បរាន់ឲ្យ	ប្ រូរោក់ែ្ីនូវឧបករ�៍	បបព័ន្ធបំពង់	ឧបករ�៍តភ្ាប់ឧស្័នធម្ជាតិ

ងធ្ើពីស្ពា ន់	ឬអាេុយមីញ៉ារូមបំ	ពង់រងឹ	ោក់	កណ្ាេ	ជាមួយនឹង	ឧបករ�៍	តភ្ាប	់

ឧស្័នធម្ជាតិទន់អាចបត់ថបនបានថដេបតរូវបានងរឯកភាពទទួេស្គ េ់។

•   សូមថ្កឧបករ�៍សុវត្ិភាព	ដូចជាឧបករ�៍ចាប់រកថ្សែងឬកាបូនម៉ាូ �ុកសុីត	

ងដើម្ី	ធ្ន្ថា	ឧបករ�៍កំពុងមានដំង�ើរការបតឹមបតរូវ។

•   បតរូវធ្ន្ថាឧបករ�៍តភ្ាប់ឧស្័នធម្ជាតិថដេមានេកខា�ៈទន់បត់ថបនបាន

មិន	រ្យទទួេរងការខូចខា	តឬរត់កាត់ពីងេើថ ទ្ាបាតកបមាេ	ជញ្្ំងឬពិន។

សបកាយការេស្រ្គ ឹះបន្ទា ន់

•   សូមកុំបិទឧស្័នធម្ជាតិថដេ�ូរងៅកាន់កុងទ័ររបស់អ្នក	េុោះ	បតាថត	

អ្នកធុំកលា ិនឧស្័នធម្ជាតិ	ឮសងមលាង	ឧស្័នធម្ជា	តិថដេបជាបងចញ	

ឬង�ើញសញ្ញា 	ដថទងទៀតពីការងេ	ចធ្លា យ	ង�ើយ	បបសិនងបើ	វាមាន	សុវតិ្ភាព	ងដើម្ី		

ងធ្ើ	ថបប	ងន្ោះថត	ប៉ាុងណាណ ោះ។	សូមកុំងបើកវាមកវញិងោយខ្ រួន	អ្នក។	សូមងៅទូ	រស័ពទា	

ងៅកាន់	SoCalGas	ឲ្យងបើកឧស្័ន	ធម្ជាតិវញិ	ឲ្យដុតប	ងញឆ ោះង�ើងវញិងៅ			

កថនលាងង្្ើមន្ំចំង�ោះ		និងងធ្ើការថែទា	ំជួសជុេតងមលា ើងឧបករ�៍ងដើម្ីឲ្យ	

ដំង�ើរការបានយ៉ា ងបតឹមបតរូវ។

•   ថ្កងមើេ	មា៉ា សុីនកំងៅទឹកនិងរន្ធបង្អុយថន�កង្្ ទ្ាោះរបស់	អ្នក។	បបសិនងបើ	

បបព័ន្ធ រន្ធបង្អុយថបបកាលា យជាថញកោច់ពីរា្ន ក្អុងអំ�អុ ងងពេរញ្រួ យ	ដីឬបពឹត្ិការ�៍	

ដថទងទៀតងន្ោះ	វាអាចនឹង	ងេចចំហាយមានងបរាោះ	ថា្ន ក់ចូេងៅក្អុង	្ ទាោះ	

របស់អ្នក។	សូមកុំដំង�ើរការឧបករ�៍របស់អ្នកេុោះបតាថតវាបតរូវបានងធ្ើឲ្យមាន	

ខ្យេ់ងចញចូេបាន	យ៉ា ងបតឹមបតរូវសិន។	សញ្ញា ន្ន្ថនឧបករ�៍ថដេមិនបតរូវបាន

ងធ្ើឲ្យមានខ្យេ់ងចញចូេបានបតឹមបតរូវងន្ោះ	អាចមានសំង�ើមងៅងេើថ ្្នក	

ខា	ងក្អុងបង្ រួច	ឬកលា ិនមិនធម្តាងៅងពេថដេ	ឧ	ប	ករ�៍កំពុងដំង�ើរការ។

•   សូមកុំជក់បារ ើ	ដុតបងញឆ ោះអណ្ាតង ល្ា ើង	ឬងបបើបបាស់ឧបករ�៍ងអ�ិចបតរូ	និច	

ណាមួយ	កុងតាក់ង ល្ា ើង	ឬឧបករ�៍ដថទងទៀតថដេអាចបណ្ាេឲ្យមាន	ថបក		

ផ្ក ង ល្ា ើង	េុោះបតាថតអ្នកបបាកដថារ្ានឧស្័នធម្ជាតិងេចធ្លា យងទ។
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ការសលចធ្្យឧេមា ម័នធមមាជាតិ 

អារម្�៍ពីការងមើេង�ើញការស្្ប់ឬការ�ិតកលា ិនរបស់អ្នក	

អាចបបាប់អ្នកអំពីការងេចធ្លា យឧស័្នធម្ជាតិ។

េម្លងសមើល

•   តំ�ភ្ាប់ថដេខូចខាតភ្ាប់ងៅកាន់ឧបករ�៍ឧស័្នធម្ជាតិ	

•   ភាពកខ្ក់	ទឹកឬកំងទចកំទីថដេកំពុងបតរូវបាន្្អុំងៅក្អុងខ្យេ់	

•   រុកខាជាតិថដេស្លា ប់ឬកំពុងជិតស្លា ប់	(ឬតាមរងបៀបង្សែងងទៀត	

ងៅក្អុងតំបន់ងសើម)	ងៅងេើឬ	ងៅ	ថក្រតំបន់បំពង់ឧស្័ន។

•   ង ល្ា ើងឬបន្អុោះងៅថក្របំពង់ឧស្័ន។	

•   បំពង់ឧស្័នថដេងេៀនចំ�រងចញបន្ទា ប់ពីរញ្រួ យដី	អរគ ី្័យ	
ទឹកជំនន់ឬងបរាោះម�ន្	ោយដថទងទៀត។

ស្្ប់

•   សងមលាងមិនធម្តាដូចជាសងមលាងឭសូរសុឺៗ	សងមលាង�ួច	

ឬងោទិ៍ងៅថក្របំពង់ឧស្័ន	ឬឧប	ករ�៍ឧស័្នធម្ជាតិ

ហិត

•   កលា ិនថបលាក*	ថនឧស័្នធម្ជាតិ។

*	មនុសសែមួយចំនួនអាចមិនធុំកលា ិនង�ើយងោយស្រពួកងរមានឃាន	វញិ្ញា �ែមែយ	

មានភាព�ត់ងនឿយថ ្្នកកលា ិន	(អសមត្ភាពបងណ្ាោះអាសន្ន 	ធម្តា	ក្អុងការថញកឲ្យ

ោច់ពីរា្ន នូវកលា ិនបន្ទា ប់ពីការរង្េប៉ាោះោេ់នឹងកលា ិនងន្ោះអស់ងពេដ៏យូរ)	ឬងបោោះ

ថតកលា ិនងន្ោះកំពុងបតរូវបានបិទបាំងឬលាក់បំពួនងោយកលា ិនមួយង្សែងងទៀតថដេ	

មានវត្មានដូចជាកលា ិនចមអា ិនអាហារ	ភាពងសើម	្្ រួរ	ឬស្រធ្តុរីមី។	

ងេើសពីងនោះងៅងទៀត	ស្្នភាពជាក់លាក់មួយចំនួនងៅក្អុងបំពង់និងដីអាចបងក	

ភាព	ស្បរលាបថនកលា ិន	-	ការបាត់បង់ស្រធ្តុបងកកលា ិនង�	តុងនោះវាមិនអា	

ចចាប់ដឹងបាន	ងោយ	ការ�ិតកលា ិន។	
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ការខូចខាតបបពម័ន្ធបំពង់ឬកុងទម័រេទា ង់ឧេមា ម័នធមមាជាតិ

ការងេចធ្លា យឧស័្នធម្ជាតិពីបំពង់	កថនលាងតភ្ាប់	ឬកុងទ័រថដេខូចខាតណាមួយ	

អាចបងកនូវអរគ ី្័យ	ការ្្អុោះ	ការខូចខាតបទព្យស	ម្ត្ិនិងរបួសោងកាយធ្ងន់ធ្ងរ។

សូមអនុវត្តាមងរាេការ�៍ថ�ន្ំងនោះ	បបសិនងបើអ្នកជួបបបទោះបបព័ន្ធបំពង់ឬ	

ឧបករ�៍	តភ្ាប់	កុងទ័រថដេងេច	ធ្លា យ	ធុំកលា ិនឧស្័នធម្ជាតិឬសងសែ័យចំងោោះ	

ការងេចធ្លា យឧស័្ន	ធម្	ជាតិ៖

•   សូមជងមលាៀសភាលា មៗ	ងចញពីតំបន់ងន្ោះ	ង�ើយពី	តំបន់មានសុវតិ្ភាព	

សូមងៅទូរស័ពទា	ងៅកាន់	SoCalGas	តាមរយៈងេខ	1-800-427-2200	

ថដេដំង�ើរការ24	ងមា៉ា ងក្អុងមួយថែ្ង		បបាំពីរថែ្ងក្អុងមួយសប្ា�៍។

•   សូមងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខ	911		ភាលា ម	ៗ បន្ទា ប់	ពីជងមលាៀស	ងចញពីតំបន់	ងន្ោះ	

បបសិនងបើការខូចខាតបងកឱ្យមានការ	ងេចធ្លា យឧស័្នធម្ជាតិថដេ	

អាចនឹងបងកងបរាោះថា្ន ក់ដេ់ជីវតិ	ឬបងក	ទុកខា ងទាស	្ ្ រូវកាយឬការខូចខាត	

បទព្យសម្ត្ិ។

•   សូមកុំជក់បារ ើ	ឬដុតង�ើរូស	ងទៀនឬ	អណ្ាតង ល្ា ើងដថទងទៀត។

•   សូមកុំងបើកឬបិទ	ឧបករ�៍	ងអ�ិចបតរូ	និច	ឬ	កុងតាក់	ង ល្ា ើង	

ឬងបបើបបាស់ឧបករ�៍ណាមួយ	រមួមានទូរស័ពទាថដេអាចបងកផ្ក ង ល្ា ើង។	

•   សូមកុំពយាយមបរប់បរងការងេចធ្លា យ		ឬ	ជួសជុេបំពង់ឬកុងទ័រឧស្័នថដេ

ខូចខាតឲ្យងស្ោះ។	ការងេចធ្លា យឧស័្ន	ធម្ជាតិពីបំពង់ផ្លា សទា ិចអាចបងងក ើត

អរគ ីសនីស្្ទិចថដេអាច	ដុត	បងញឆ ោះឧស្័នធម្ជាតិបាន។	

ងបាោះបង់ងចាេងោយសុវតិ្ភាព	និងកុំងបបើបបាស់ឬងបើកឬបិទនូវបរកិាខា រឬ	

យនជំនិោះ	ថដេ	ងដើរងោយ	អរគ ី	សនីឬងោយ	មា៉ា សុីនណាមួយ។	

ឧេមា ម័នធមមាជាតិេស្រ្គ ឹះបន្ទា ន់បិទដំស�ើរការ 

បំពង់ឧស្័នថដេរត់ពីដីងៅកាន់កុងទ័រមានសនទាោះបិទងបើក	ថដេបតរូវបានតងបមៀប	ជា	

ថខសែបតង់បសប	ជាមួយនឹង	បំពង់		ង�ើយ	តាម	ធម្តាសិ្តងៅបបថ�េបបាំមួយងៅបបាំបី

អុីញខពាស់្ុតពី	ដី។

ងបបើបបាស់មា៉ា ង�តថដេមានទំ�ំ	12	អុីញឬធំជាងងនោះថដេអាចថកតបមរូវបានងដើម្ី

មួេ	សនទាោះបិទងបើកក្អុងកបមិត	មួយភារបួន	ថន	រង្ិេ	ងពញងៅក្អុងទិសងៅណាមួយថន

ទិសងៅទាងំពីរ	រ�ូតដេ់សនទាោះបិទងបើកកាត់ថកងនឹងបំពង់។

បបសិនងបើអ្នកបិទឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នកងៅបតង់កុងទ័រ	សូមទុកវាឲ្យងៅបិទ	ដូច	

ងន្ោះដថដេ។	កុំងបើកវាង�ើងវញិងោយខ្ រួនឯង។	សូមងៅទូរស័ពទាងៅកាន់	SoCalGas	

ឲ្យងបើកឧស័្នធម្ជាតិវញិ	ឲ្យដុតបងញឆ ោះង�ើងវញិ	ងៅ		កថនលាងង្្ើមន្ំចំង�ោះ		

និងងធ្ើការថែទា	ំជួសជុេតងមលា ើងឧបករ�៍	ងដើម្ីឲ្យដំង�ើរការបានយ៉ា ងបតឹមបតរូវ។
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ការថថទាបំំពង់ឧេមា ម័នធមមាជាតិរបេ់អ្នក

SoCalGas	ទទួេខុសបតរូវចំងោោះការថែទាបំំពង់ឧស័្នធម្ជាតិថដេបញ្រូន	

ឧស្័នធម្ជាតិងៅកាន់កុងទ័ររបស់អ្នក។	យ៉ា ងណាមិញ	បបសិនងបើអ្នកជាម្ាស់កម្

សិទ្ធិ ទ្ាោះ	ឬអរារ	ជាបបធ្នបរប់បរង	្ ទាោះ	ឬអរារ	អ្នកជួេ	និង/ឬអ្នក	ចូេស្្ន ក់	ងៅ	

អ្នកទទួេខុសបតរូវចំងោោះការថែទា	ំបំ	ពង់	និងឧបករ�៍ឧស័្នធម្ជាតិទាងំអស់

ងៅថ ្្នក	ខាងកុងទ័រ	របស់	អ្នក។	បំពង់ឧស្័នធម្ជាតិថដេកាន់កាន់ជាកម្សិទ្ធិ

ងោយអតិែិជនថបបងន្ោះ	រមួមានបំពង់ឧស័្ន	ទាងំអស់	ថដេ	ងធ្ើដំ	ង�ើរ៖

•   ពីកុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នកងៅកាន់ឧបករ�៍ងៅងេើ ទ្ាោះ	ឬអរារ	របស់		

អ្នក។

•   ពីកុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិងៅចិងញ្ើមែ្នេ់ងៅដេ់ ទ្ាោះ	(ងៅងពេកុងទ័រ	មិន		

ស្ិតងៅក្អុងចំខាងក្អុង ទ្ាោះថតម្ងងទ)។

•   ពីកុងទ័ររបស់អ្នកងៅខាងងបកាមដីងៅដេ់អរារ	អាងទឹក/

មា៉ា សុីនកង្្ទឹក		សបមាប់ស្ប៉ា	ឧបករ�៍សបមាប់អាំងស្ច់	

ឬឧបករ�៍ឧស័្នធម្ជាតិដថទងទៀត។

រ្ានការថែទាបំណ្ាញបំពង់ឧស័្នធម្ជាតិ	អាចបងកងបរាោះថា្ន ក់ជាស	

ក្ានុពេងោយ	ស្រថតការកាត់សុីោច់និងការងេច	ធ្លា យ	។	ងដើម្ីថែទាបំំពង់ឧស័្ន

ធម្ជាតិរបស់អ្នកឲ្យបានបតឹមបតរូវ	អ្នករួរថតឲ្យងរបតរួតពិនិត្យពួកវាម្ងមាក េ	

ងដើម្ីកំ�ត់	អត្	សញ្ញា �ថនស្្នភាពរ្ានសុវតិ្ភាព	រមួមានការ	កាត់សុី	ោច់		

(បបសិនងបើបំពង់ឧស្័នជាថដកថែបឬងលា�ៈដថទងទៀត)	និងការ	ងេចធ្លា យ	

ង�ើយការជួសជុេ	តាមស្្នភាពរ្ានសុវត្ិភាពណាមួយភាលា មៗ។	អ្នក	

ជំន្ញថដេមានរុ�សម្តិ្បរប់បរាន់		ដូចជាអ្នកចុោះកិច្សនយាង ៉្ា ការ	

ជួសជុេបបព័ន្ធបំពង់ទឹក	ឬបបព័ន្ធកង្្	អាចជួយអ្នកងៅក្អុងការថស្ងរក	

ការបតរួតពិនិត្យនិងការជួសជុេបំពង់	ឧស្័នធម្ជាតិថដេបងកប់របស់អ្នក។

កំ�ត់សមាគ េ់៖	បបសិនងបើអ្នកកាន់កាប់ជាកម្សិទ្ធិនូវបបព័ន្ធឧស័្នធម្ជាតថិដេ

មានកុងទ័រងម	បកសួងដឹក	ជញ្រូ នស�រដឋាអាងមរកិ	ទាម	ទារ	ឲ្យអ្នកជូនដំ�ឹង	

អ្នកជួេរបស់អ្នកនូវព័ត៌	មានខាងងេើ។

CUBIC
FEET

SoCalGas- មានកមមាេិទ្ធបំពង់ឧេមា ម័ន អតិថិជន-មានកមមាេិទ្ធបំពង់ឧេមា ម័ន

បិទ សបើក
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អំពីកុងទម័រឧេមា ម័នធមមាជាតិ
SoCalGas	បានងធ្ើឲ្យបបងសើរង�ើងកុងទ័រឧស័្ន	ធម្ជាតិរបស់	ខ្ រួនងោយ	

មានឧបករ�៍ទាក់ទងព័ត៌មានកុងទ័រដ៏ទំងនើប	។	ឧបករ�៍ទាងំងនោះ	អាននិង		

បញ្រូ នព័ត៌មានអំពីការងបបើបបាស់របស់អ្នកបតេប់វញិងៅកាន់	SoCalGas	
សបមាប់ងរាេបំ�ងងចញ	វកិ័យប័បតរិតបបាក់។	អ្នកអាចបរប់បរងការងបបើបបាស់	

ថាមពេរបស់អ្នកបានកាន់ថតបបងសើរង�ើងងោយមាន	ព័ត៌មានការងបបើបបាស់	បបចាំ	

ងមា៉ា ង	និង	បបចាំ	ថែ្ង	និងឧបករ�៍វភិារងេើអុិនងធើ�ិតតាម	រយៈរ�នីរបស់ខ្អុ ំ។		

ចុោះង្្ោះចូេងបបើ	និងចុចងេើបនទាោះងែប	“Ways	to	Save”	សបមាប់ឧបក	

រ�៍អន្រកម្ែ្ី។	ង ល្ា ើយតបនឹងសំ�ួរមួយចំនួនតូច	ងដើម្ីទទួេបានការវភិារ	

ថាមពេងបបើបបាស់សបមាប់បក អុមបររួស្របពមជាមួយនឹង៖

   - ការ្្េ់អនុស្សន៍តាមទមាលា ប់

   - ការងបបៀបងធៀបតំបន់្ូមិស្្នថក្រខាង

   - ថ្នការសកម្ភាពថាមពេថដេអ្នកងបជើសងរ ើស	

ងដើម្ីឲ្យសមបសបតាមរងបៀបរស់	ងៅរបស់អ្នក។

សបមាប់ព័ត៌មានបថន្ម	សូមចូេងៅងរ�ទំព័រ	

socalgas.com/ advancedmeter.

សបមាប់អ្នកទាងំឡាយណាថដេរ្ានកុងទ័រទំងនើបងន្ោះ	កុងទ័រន្ន្បតរូវបាន	

ពិនិត្យងមើេ	ងោយងោយងបបើថដមួយ	ថខ	ម្ងងៅចំឬងៅបបហាក់បបថ�េ	

កាេបរងិចឆទពិនិត្យងមើេថដេ	បតរូវបានកំ�ត់ងពេថដេរកង�ើញបាន	

ងៅងេើវកិ័យប័បតរបស់អ្នក។	បបសិនងបើកុងទ័រក្អុងអរារ	ឬ ទ្ាោះរបស់អ្ន 	កមិនអាច	

ចូេងមើេបានងទងោយ	ស្រ	ថតមូេង�តុណាមួយក៏ងោយ	អ្នកនឹង		

ទទួេបានវកិ័យប័បតឧស្័នធម្ជាតិថដេបា៉ា ន់	ស្្ន។	អ្នកពិនិត្យងមើេកុងទ័រ	

បតរូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូេងៅក្អុងទីធ្លា ថដេមានថ ក្ដ៏ងបរាោះ	ថា្ន ក់	ឬមិន	

ស្្រមន៍		ង�ើយនងយជិក	ថ ្្នក	្ ្េ់	ងសវាកម្តងមលា ើងជួសជុេថែទារំបស់ងយើង	មិន	

បតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យចូេងៅក្អុងទីធ្លា ង�ើយ		បបសិនងបើមាន	វត្មាន	សត្	ថ ក្ 		

ណា	មួយ។	ង�តុងនោះងដើម្ីសុវត្ិភាព	ជានិច្កាេបតរូវបរ្ខា ងំសត្ថ ក្របស	់

អ្នកឲ្យជាប់ងោយរកសា	ពួកវាងៅក្អុង ទ្ាោះ	ងៅក្អុងយនោឋា ន	ឬងៅក្អុងទីបរងិវ�	

បិទជិតបបកបងោយសុវត្ិភាពង្សែងងទៀត	ងៅថែ្ងចុោះពិនិត្យងមើេកុងទ័រ	

និងថែ្ងចុោះមកងធ្ើការជួសជុេថែទា។ំ	សត្ថ ក្ថដេចងជាប់បងងហាៀរ	ឬជាប់បចវា៉ា ក់	មិន	

បាន្្េ់ជូនបរយិកាសងធ្ើការដ៏មានសុវតិ្ភា	ពដេ់នងយជិកងយើងង�ើយ។

រសបៀបពិនិត្យសមើល 

កុងទម័ ររបេ់អ្នក 

កុងទ័ររបស់អ្នកកត់បតាការងបបើបបាស់ថា

មពេរបស់អ្នកចំងោោះឧស្័ន	ធម្ជាតិ	

ជា�្វ៊ីតរូប។	ការពិនិត្យងមើេ	កុងទ័រ	

របស់អ្នកអាចរ្យបសរួេដូចរា្ន ងៅ	

នឹងងមើេន្�ិកាថដរ។

ពិនិត្យងមើេពីង្្ងងៅស្្	ំថតចំងោោះមុខន្�ិកាធំថដេមានងៅចំងេខ	1	000	

ក្អុងមួយរង្ិេ	ជុំ	និងខពាស់ជាងងនោះ	(មុខតូចរឺសបមាប់ថតងរាេបំ�ងងធ្ើងតស្ថត	

ប៉ាុងណាណ ោះ)	ងៅងពេបទនិចស្ិតងៅចងន្លា ោះងេខពីរ	សូមកត់បតាងេខថដេមាន	

តថមលាតូច។	ការពិនិត្យងមើេរំរឧូទា�រ�៍ខាងងេើ	បរ្ហា ញតួងេខ	6084។	ងដើម្ីថ្ក	

ងមើេបរមិា�ឧស័្នធម្ជាតិថដេអ្នកងបបើបបាស់	សូមងមើេអំណានងៅបតង់ចំ	�ុច	

ចាប់ង្្ើមថនរយៈ	ងពេវកិ័យប័បត	ង�ើយជាែី្ម្ងងទៀតងៅខាងចុងបញ្ប់	(អំណាន		

ទាងំពីរងនោះបតរូវបាន	ងបាោះ	ពុមពាងៅងេើវកិ័យប័បតរបស់អ្នក)។	ភាពខុសរា្ន រវាងងេខ	

ទាងំពីរងនោះ	រឺបរមិា�ឧស័្នធម្ជាតិថដេអ្នកងបបើបបាស់ោប់	រយ	�្វ៊ីតរីប។
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េូមសៅទូរេម័ពទាមកសលខ 811 មុនសពល 

អ្នកជីក - ការសៅទូរេម័ពទា សនឹះ គឺឥតគិតថថ្! 
ងសវាកម្ងេខទូរស័ពទា	811	រឺឥតរិតថែលា	ង�ើយអាចជួយបរ្ក ររបួសស្្ន ម	

ការខូចខាត ទ្ាោះ	ឬអរារថដេន្ំឲ្យខាតបង់ថដេ	មានតថមលាថែលា	

និងការបាត់បង់ងសវាកម្ស្ធ្រ�ៈ។		

បំពង់ឧស្័ន	អាចនឹងបតរូវបាន	រកទីតាំងង�ើញងៅបរប់ទីកថនលាង	—រមួមានងៅ	

ងបកាម្្ រូវ	ងៅចិងញ្ើមែ្នេ់	និងងៅក្អុង ទ្ាោះ	ឬអរារឯកជន	មានងពេខលាោះថត	

ប៉ាុ	ន្្នអុីញប៉ាុងណាណ ោះ	ខាងងបកាម	ថ ទ្ាដីខាងងេើ។	បបសិនងបើអ្នកងបរាងបំោក់	

របង	ោងំដើមង�ើ	ឬជីកដីងោយស្រង�	តុ្េណាមួយក៏ងោយ	សូមការោ	របំពង	់

ឧស្័នងោ	យ	ងរារ	ព	តាមជំហានសុវត្ិភាពទាងំងនោះ៖

1. កំ�ត់បពំថដន	តំបន់ជីកេុងថដេបានោក់ងស្ន ើសុំរបស់អ្នកជាទឹកថា្ន 	ំ

ព៌�សឬ្្េ់ជូនការងៅសមាគ េ់ថដេ	សមបសបង្សែងងទៀត។	

2. េូមសៅទូរេម័ពទា 	ងៅកាន់ថ ្្នកឲ្យសញ្ញា បពមានងសវាកម្ងបកាមដីតាមរយៈ

ងេខ	811	ពីងមា៉ា ង	6	បពឹកដេ់	ងមា៉ា ង	7	យប់	ពីថែ្ងច័នទា រ�ូតដេ់សុបក	

(ងេើកថេងថតថែ្ង�ប់សបមាក)	ឬបញ្រូ នោក់សំង�ើរសុំទីតាំងងៅ	

អាសយោឋា ន	ងរ�ទំព័រ		california811.org	យ៉ា ងងហាចណាស់ពីរថែ្ងងធ្ើការ	

មុនងពេជីក។	ថ ្្នកឲ្យសញ្ញា បពមានងសវាកម្ងបកាមដី	នឹងសបមបសបមរួេជាមួយ
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SoCalGas	និងម្ាស់កម្សិទ្ធិងសវាកម្ស្ធ្រ�ៈដថទ	ងទៀតងៅក្អុងតំបន់	

ងដើម្ីងៅសមាគ េ់ទីតាំងបំពង់ថដេកាន់កាប់ជាកម្សិទ្ធិងោយងសវាកម្	

ស្ធ្រ�ៈថដេកប់ក្អុងដី។	

សូមចងចាំថាងយើងងបបើបបាស់ថតទឹកថា្ន 	ំទង់ជាតិឬ	បងរ្គ េព៌�ងេឿងថត	

ប៉ាុងណាណ ោះងដើម្ីកំ�ត់បពំថដនទីតាំងថនបំពង់ឧស្័ន	ធម្ជាតិរបស់ងយើង។		

ម្ាស់កម្សិទ្ធិងសវាកម្ស្ធ្រ�ៈដថទងទៀតងបបើបបាស់ព�៌ង្សែងងទៀតងដើម្ី	

ងៅស	មាគ េ់ទូរស័ពទា	រមន្រមន៍	ទឹកឬបំពង់	ងបកាម	ដីដថទងទៀតរបស់ពួកងរ។

3. រង់ចា	ំរ�ូតដេ់ងយើងបានងៅសមាគ េ់បំពង់ឧស័្នធម្ជាតិងយើងនិងចង្អុេ

បញ្្ក់វត្អុធ្តុងដើម	និងអងកត់	្ ្ ិតបំពង់របស់ងយើង	—	ឬ្្េ់ឱវាទដេ់អ្នក

ថាតំបន់ងន្ោះថដេបស�ោះថេងមានបញ្ហា មុនងពេអ្នកចាប់ង្្ើមការជីក។

4. សបបើថតឧបករ�៍សបបើសោយថដថតប៉ុស ណ្ ឹះ	ក្អុងរង្ង់	24	អុីញថនបណ្ាញ

ងសវាកម្ស្ធ្រ�ៈថដេបតរូវបាន	ងៅសមាគ េ់នីមួយៗងដើម្ីកំ�ត់ទីតាំងចំ	

ជាក់លាក់ថនបំពង់ទាងំអស់មុនងពេងបបើបបាស់សមាភា រៈបរកិាខា រសបមាប់ជីកេុង	

ងដើរ	ងោយថាមពេណាមួយងៅក្អុងតំបន់ងន្ោះ។

5. រាយការ�៍	អំពីការខូចខាតណាមួយថនបំពង់ងោយងៅទូរស័ពទាងៅកាន់	

SoCalGas	ភាលា មៗតាមរយៈងេខ	1-800-427-2200។	មិនមានការខូច

ខាតណាមួយថដេតូចតាចងពក	មិនចាំបាច់បតរូវោយការ�៍ងន្ោះង�ើយ។	

សូម្ីថតស្្ន ម្ូត	ការងកាសរលាត់	ឬស្្ន មងពៀចបន្ិចបន្ រួចងៅងេើបំពង់	

ដឹកន្ំ	សងបមាបរបស់វាឬសមាសធ្តុណាមួយថដេ	ភ្ាប់ងៅនឹង	ឬថដេ	

រត់បសបជាមួយនឹងបំពង់ដូចជាថខសែក៏ងោយ	ក៏អាចនឹងបងកឲ្យមានការថបក	

ឬការងេចធ្លា យដ៏ងបរាោះថា្ន ក់	ន្ងពេអន្រត្ងថដរ។

សទាឹះបីជាអ្នករានជួលអ្នកជាប់កិច្ចេនយាទទួលសធ្ើក៏សោយ  

ក៏បតរូវសធ្ើឲ្យបរាកដថាអ្នកជា ប់កិច្ចេនយា ទទួលសធ្ើសន្ឹះ  

សៅទូរេម័ពទា សៅកាន់ សលខ  811 សដើម្ីឲ្យសគសៅេមាគ ល់បំពង់ថដរ។

SoCalGas	មិនងៅសមាគ េ់បំពង់ឧស័្នធម្ជាតិថដេកាន់កាប់ជាកម្សិទ្ធិងោយអ	

តិែិជនង�ើយ	ថដេតាមធម្តារត់ពីន្�ិ	កាសទាង់ឧស្័នធម្ជាតិងៅកាន់សមាភា រៈ	

បរ	ិកាខា រនិងឧបករ�៍ងបបើឧស្័នធម្ជាតិរបស់អតិែិជន។	ងដើម្ីឲ្យងររកង�ើញទីតាំង		

និងងៅសមាគ េ់ទីតាំងបណ្ាញបំពង់ថដេកាន់កាប់ជាកម្សិទ្ធិងោយអតិែិជន	

មុនងពេរងបមាង	ចាប់ង្្ើម	SoCalGas	្្េ់ឱវាទដេ់អតិែិជនឲ្យទាក់ទង	ងៅ	

កាន់អ្នក	ជំន្ញ	ថស្ងរកទីតាំង	បំពង់ថដេមាន	េកខា 	�ៈ	សម្តិ្	បរប់បរាន់។	
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ការចូលសមើលយ៉ងមានេុវត្ិភាពេបមាប់ការបតរួតពិនិត្យនិ 

ងការថថទាកំុងទម័រ

ងដើម្ីសុវត្ិភាពរបស់អ្នក	SoCalGas	អាចចូេងៅកថនលាងបបព័ន្ធ 	បំពង	់

ឧ	ស្័នធម្ជាតិរបស់ខ្ រួន	ទាងំអស់	រមួមានកុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិសបមាប់	

ការបតរួតពិនិត្យ	និងការថែទាម្ំងមាក េ។	SoCalGas	កាន់កាប់ជាកម្សិទ្ធិ	

និងថែទាកំុងទ័រ	និយ័តករនិងបបព័ន្ធបំពង់កុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិថ ្្នកខាងងេើ។	

ងោយអនុងលាមតាមវធិ្នថនតាោងពន្ធ 	25 បានអនុម័តងោយរ�ៈកម្ាការ	

ងសវា	ស្ធ្រ�ៈងៅកាេី�្ញ៉ា 	(CPUC),	SoCalGas	មាន	សិទ្ធិក្អុងការចូេងៅទ	ី

កថនលាងរបស់ខ្ រួនថដេមាន	ទីតាំងសិ្តងៅក្អុង ទ្ាោះ	ឬអរាររបស់អ្នក។	បុរគេិកងសវា	

កម្ររបស់ងយើងបតរូវថតមាន្្ រូវងធ្ើដំង�ើរងែ្ើរងជើងបបកបងោយសុវតិ្ភាព	ចូេងៅកាន់

កុងទ័រថដេរ្ានរុងមាពា តថបព	ងបរាងរចន្សមពា ័ន្ធ 	កំងទចកំទី	ឬវត្អុបងកងបរាោះ	

ថា្ន ក់ដួេជំពប់ដថទងទៀត។	បតរូវបាបកដថាបានងធ្ើការស្ទា បសទាង់្្ រូវងៅកាន់ក	ុ

ងទ័ររបស់អ្នកងដើម្ីធ្ន្ថាមិន	មានស្្នភាពរ្ាន	សុវតិ្	ភាព	ទាងំងនោះ។	បបសិនងបើ

អ្នកងបជើសងរ ើសទ្ាររបងរបស់អ្នក	SoCalGas	អាចនឹងបនសែេ់ទុកងសចក្ី	

ជូនដំ�ឹង	មួយថដេ	មាន	ងសចកី្ថ�ន្ំពីរងបៀបទំន្ក់ទំនង	ង�តុងនោះងយើង	

អាចនឹងកំ�ត់ងពេ	ងវលាថដេតបមរូវការសបមាប់ការ	បតរួត	ពិនិត្យ	និងការថែទាទំីកថនលា

ងឧស្័នធម្ជាតិរបស់ងយើង។	ចំងោោះការសង្រ្គ ោះបន្ទា ន់	ន្យកោឋា នអរគ ី្័យ	ឬ	

SoCalGas	អាចបតរូវការបិទកុងទ័រ	ងដើម្ីមូេង�តុសុវតិ្ភាព។	សូមធ្ន្ថាវា	អាច

ចូេងៅងោយសុវតិ្ភាពបរប់ងពេងវលា។

សបគឿងសៅេមាគ ល់ចង្អុលបរ្ហា ញបំពង់ឧេមា ម័នធំៗេំខាន់ៗទាងំអេ់។

ងបរឿងងៅសមាគ េ់ចង្អុេបរ្ហា ញងោយងចតន្បតឹមថតទីតាំងបា៉ា ន់ស្្នថនបំ	

ពង់ឧស្័នថដេកប់ថតប៉ាុងណាណ ោះ។	ងបរឿងងៅសមាគ េ់មិនចង្អុេបរ្ហា ញជងប្	

ឬចំនួនបំពង់ឧស័្នងៅក្អុងតំបន់ងន្ោះង�ើយ។	ងដើម្ីងមើេថ្នទីនិង	

កំ�ត់អត្សញ្ញា �ទីតាំងបបហាក់បបថ�េថនបំពង់ឧស្័នធម្ជាតិធំៗ	

សំខាន់ៗងៅក្អុងតំបន់របស់អ្នក	សូមងៅ	កាន់	ថ្នទីបបកបសកម្ភាព	

ង ល្ា ើយតបរស់	រងវ ើកថនបំពង់បញ្រូ ន	ឧស្័ន	និងថចកចាយ	សមាពា ធ	ខពាស់	ងៅងរ�ទំព័រ		

socalgas.com	(ថស្ងរកោក្យ	“MAPS”)ឬងរ�ទំព័របបព័ន្ធ ថ្នទី	

បំពង់ដឹកន្ំ	ថា្ន ក់ជាតិ	ងៅងរ�ទំព័រ		npms.phmsa.dot.gov។		

ថ្នទីទាងំងនោះបានបតឹមថតចង្អុេបរ្ហា ញទីតាំងទូងៅថនបបព័ន្ធបំពង់ថតប៉ាុងណាណ ោះ	

ង�ើយមិនបតរូវបានងបបើបបាស់ជំនួសឲ្យ	ការងៅទូរស័ពទាមកកាន់ងេខ	811	យ៉ា ងងហាច	

ណាស់ពីរថែ្ងថនងធ្ើការមុនងពេជីកងន្ោះង�ើយ។

ព�៌បក�ម:	អរគ ិសនី

ព�៌ងេឿង:	ហាគ ស,	ងបបងoil,	ចំហាយ

ព�៌ទឹកបករូច:	ការបបាបស័យទាក់ទង

ព�៌ងខៀវ:	ទឹក

ព�៌ស្្យ:	ទឹកថដេទាញយក

ព�៌ថបតង:	េូទឹកស្អុយ

ព�៌ផ្ក �ូក:	សញ្ញា សមាគ េ់បងណ្ាោះអាសន្ន

ព�៌ស:	ការជីកថដេបានងស្ន ើសុំ
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SOCALGAS កំ�ត់េុវតិ្ភាពជាចម្ង។ 

ងយើងងធ្ើការអនុវត្ជាបបចាំចំងោោះកិច្ការសុវតិ្ភាពបំពង់ឧស័្ន	រមួមានការ	

ងដើរេ្បត	ការងធ្ើ	ងតស្	ការជួសជុេ			និង	ការ	ប្ រូរជំនួស	ែ្ីនូវបំពង់ឧស័្ន។	ងយើងក៏		

មានការប�្អុ ោះបណ្ាេបងច្កងទសជាប់ជាបន្	និងងធ្ើងតស្វាស់សទា ង់សមត្ភាព	

និងយជិត	្ ងថដរ។	ថ្នការបរប់បរងភាពបរប់បជ អុងងបជាយងពញងេញរបស់ងយើងរ	ឺ

មានសបមាប់ការបតរួតពិនិត្យង�ើងវញិ	និងបញ្្ក់សកម្ភាពថែទា	ំនិងសុវតិ្ភាព	

ជា	ប់ជាបន្របស់ងយើង។	ងយើងរកសាទំន្ក់ទំនងជាប់ជាបន្ជាមួយម្ន្ីង ល្ា ើយតបការ	

សង្រ្គ ោះបន្ទា ន់	ងដើម្ីងបតៀមខ្ រួន	និង	ង ល្ា ើយតបងៅនឹងការសង្រ្គ ោះបន្ទា ន់ចំងោោះបំពង់	

ឧស្័ន។	ងដើម្ីអនុវត្ការថែទា	ំការបតរួតពិនិត្យ	និងការង ល្ា ើយតបងៅនឹងការសង្រ្គ ោះ	

បន្ទា ន់	បំពង់ឧស័្ន	SoCalGas	បតរូវថតអាចចូេងៅកាន់បំពង់ឧស័្នរបស់ខ្ រួនងោយ

ល្ាងកាត់ទីកថនលាងងោយមិនបាច់សុំការអនុញ្ញា ត។	SoCalGas	ជបម អុញងេើកទឹក	

ចិត្ម្ាស់ ទ្ាោះ	មិនឲ្យោក់អ្ីោោងំរំខានដូចជាងដើមង�ើ	រុងមាពា ត	ថបព	អរារ	របង	ងបរាង	

រចន្	សមពា ័ន្ធ 	ឬការទ្ន្ទា នចូេណាមួយតាមបំពង់ឧស័្នរបស់ងយើង។	

ការរុឹះសរ ើកកូរកកាយជាមួយនលងកុងទម័រ

ការរុោះងរ ើកកូរកកាយកុងទ័រ	ឬបបព័ន្ធបំពង់ឧស័្នធម្ជាតិអាចបណ្ាេឲ្យមាន	

អរគ ី្័យ	ឬការ្្អុោះឧស័្ន។	បកមបព�្ទ�្ឌ រដឋាកាេី�័្រញ៉ា កំ�ត់ថាជាបទងេ្ើសក្អុង	

ការដកយកងចញ	ោោងំបរ្អា ក់	ឬការ	េូកលា	ន់ងបជៀតថបជក	ងោយ	ងចតន្ចំងោោះសនទាោះ	

បិទងបើកកុងទ័របំពង់ឬឧបករ�៍ណាមួយង្សែងងទៀតថដេ	បតរូវបានបំោក់ងៅ	ងេើ	

បំពង់ឧស្័នងម	ឬ	បំពង់ឧស្័ន	ឧស្័នធម្ជាតិណាមួយ។

ការបំោក់	និង/ឬការតភ្ាប់ថនបំពង់	េូ	ឧបករ�៍ណាមួយងៅងេើចំថ�កណាមួយថន	

កុងទ័រ		ឬបបព័ន្ធបំពង់	ឧស្័នធម្ជាតិថដេោក់ព័ន្ធ រ�ូតដេ់	និងបូករមួទាងំកថនលាង

ថបកថខ្នងសបមាប់បញ្រូ នឧស្័នរឺបតរូវបានហាមឃាត់	នឹងបតរូវបាន	ងរដកយកងចញ		

ង�ើយអាចបណ្ាេឱ្យមានការថែ្ង�្ រួេបថន្មងទៀត។

សូមកុំងបបើបបាស់កុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិ	បំពង់បញ្ឈរឧស័្នធម្ជាតិ	បបព័ន្ធបំពង់ឧស័្ន	

ធម្ជាតិឬបរកិាខា រថដេទាក់	ទង	សបមាប់ការចងភ្ាប់ងបរឿងអរគ ីសនីសបមាប់បរ្ក រការ

្ក់ឬសបមាប់	ការោក់ថខសែមា៉ា ស	ដី	ងបោោះវា	មិនមាន	សុវតិ្ភាព		និងមិន	បតរូវ	បាន	

អនុញ្ញា តង�ើយ។	ងបបើបបាស់ការបប អុងបបយ័ត្នងៅងពេប៉ាោះកុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិ	

បំពង់បញ្ឈរ	សនទាោះបិទងបើក		និងសមាសភារ	ថដេភ្ាប់ជាមួយ។	

ឧបករ�៍ ទ្ាោះសថម្ងថដេខូចមានបញ្ហា 	ឬការថខសែអរគ ីសនី ទ្ាោះសថម្ងថដេខូចមាន	

បញ្ហា 	អាចបងងក ើតអរគ ីសនីងោយថចដន្យងៅកាន់ទីកថនលាងឧស័្នធម្ជាតិថដេ	

អាចបងកការ្ក់។

ងៅងបកាមបទបញញា ត្ិ	CPUC	បទបញ្្ទូងៅ	112-E	(General	Order	112-E)	

មានថត		SoCalGas	ថតប៉ាុងណាណ ោះថដេបតរូវ	បាន	បបរេ់សិទ្ធិអនុញ្ញា តឲ្យបបតិបត្ិដំង�ើរ

ការ	ងសវា	កម្	សនទាោះបិទងបើកឧស្័ន	ធម្ជាតិ	ងេើកថេងថតក្អុងង�តុការ�៍	សង្រ្គ ោះ	

បន្ទា ន់ថដេទាមទារឧស័្នធម្ជាតិបតរូវថតបិទ។	

អតិែិជនទាងំអស់ទទួេខុសបតរូវចំងោោះតថមលាថនការេួចងបបើឧស្័នធម្ជាតិ។		

បបសិនងបើអ្នកដឹងនរណាមា្ន ក់ចូេរុកងរ ើកកូរកកាយកុងទ័រឬបបព័ន្ធបំពង់ឧស្័ន	

ធម្ជាតិ			អ្នកបតរូវថតោយការ�៍	ពីវាងៅ	SoCalGas។		ការងៅទូរស័ពទារបស់អ្នក	នឹង	

បតរូវបានរកសាទុកជាការសមា្ង ត់។
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េុវត្ិភាពឧបករ�៍ 

ការថែទាឧំបករ�៍	រឺថតងថតជាទំនួេខុសបតរូវរបស់អតិែិជន។	

ការថែរកសាយ៉ា ងបតឹមបតរូវងៅងេើឧបករ�៍	ជួយរកសាឧបករ�៍ឲ្យមានដំង�ើរការយ៉ា ង

មានសុ	វត្ិភាពនិងបបកបងោយបបសិទ្ធភាព។

ចំ�ុចខាងងបកាមងនោះ	រឺរនលា ឹោះដ៏សំខាន់មួយចំនួន៖

•   ឲ្យងរថែទាឧំបករ�៍របស់អ្នកជាងរៀងោេ់ឆ្្ន ំងោយអ្នកជំន្ញថដេមាន	

េកខា�ៈសម្តិ្	បរប់	បរាន់	ឬងោយ	SoCalGas។

•   កុំទុកោក់កនទាប់	បបោប់ជូតឥដឋា	បកោស់ឬវត្អុធ្តុថដេអាចង្ោះបានងៅក្

ថបរឧបករ�៍ឧស្័ន	ធម្	ជាតិ។

•   កុំោក់អ្ីមួយងៅថក្រឧបករ�៍ថដេអាចងបជៀតថបជករំខានដេ់េំ�ូរខ្យេ	់

ធម្តាបាន។

•   កុំទុកោក់ឬងបបើបបាស់្េិត្េអាចឆ្បង្ោះបានងៅក្អុងបនទាប់ថតមួយឬ

ងៅថក្រឧបករ�៍ឧស្័នធម្ជាតិឬឧប	ករ�៍ថដេ្េិតកង្្។	

្េិត្េថដេអាចឆ្បង្ោះបានរមួមានស្ងំ	ថា្ន លំាបជញ្្ំងបបង្ទបាញ់	

ស្រធ្តុរំលាយ	ថា្ន សំមាលា ប់	សត្េអា ិត	កាវ	ឧបករ�៍បាញ់ថា្ន សំមាលា ប់សត្េអា ិត	

បបង្ទអ័ពទា	ថា្ន លំាបឲ្យង�ើង ល្ា ឺរងលាង	្េិត្េសមាអា ត	និង	សម្ក្្អុកថដេ	

មាន	សមាពា ធដថទងទៀត។

•   កុំងបបើបបាស់ច្រ្ក នដុតស្ច់ឬងជើងបកានឬ�ចមអា ិនរបស់អ្នកងដើម្ី	

កង្្ ទ្ាោះរបស់អ្នកងោយស្រថតឧបករ�៍ទាងំងនោះមិន	បតរូវបានងរៀបចំតាក់ថត

ងង�ើងសបមាប់ងរាេបំ�ងងនោះង�ើយ។

•   ឧបករ�៍ឧស័្នធម្ជាតិងៅក្អុងយនោឋា នថនេំងៅោឋា ន	នឹងបតរូវបានបំោក់	

ង�តុងនោះថ ្្នកបបង្ោះ	និងឧបករ�៍	សបមាប់	ដុត	បងញឆ ោះបបង្ោះមានទីតាំងស្ិត

ងៅមិនតិចជាង	18	អុីញ	(450		ម.ម)	ពីងេើថ ទ្ាបាតងបកាមេុោះបតាថតបតរូវបានចុោះ

ោយន្មថា	“ធន់ងៅនឹងការង្ោះថនចំហាយថដេអាចឆ្បង្ោះ	បាន”។
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ការបបមូលដកហូតយកវញិសដើម្ីេុវត្ិភាពឧបករ�៍

រ�កម្ការសុវតិ្ភាព្េិត្េរបស់អតិែិជនថនស�រដឋាអាងមរកិ	(CPSC)	

យូរៗម្ងបានងធ្ើការបប	កាសកម្វធិីបបមូេ	ដក�ូតយកវញិងដើម្ីសុវតិ្ភាព	

សបមាប់ឧបករ�៍និងបរកិាខា រឧស័្នធម្ជាតិមួយចំនួន។	ព័ត៌មានអំពីការ	

បបមូេដក�ូតវញិថន្េិត្េថដេអាចមាន្េប៉ាោះោេ់ឧបករ�៍របស់អ្នក	

រឺ	មានងៅងេើងរ�ទំព័រ	CPSC	(cpsc.gov)	ឬតាមរយៈការងៅទូរស័ពទា	

ងៅកាន់		CPSC	តាមរយៈងេខ	1-800-638-2772។		

TDD/TTY	1-800-638-8270.

គន្លឹះេី្អំពីេុវត្ិភាពសជើងបកានឧេមា ម័នធមមាជាតិ

•   រកសាតំបន់ខាងងេើថនងជើងបកាន	�ចមអា ិននិងឧបករ�៍ោយំកចំហាយទឹកឲ្យ

ស្អា តអត់មានខាលា ញ់។	ខាលា ញ់អាចឆ្បង្ោះបាន	ង�ើយការកក្្អុំងបចើន�ួសង�តុ	

អាចន្ំឲ្យមានអរគ ី្័យ។

•   សូមកុំងបបើបបាស់ថ ្្នកខាងងេើថនងជើងបកានឬ�ចមអា ិនងដើម្ីកំងៅ ទ្ាោះ	

របស់អ្នក។

•   សូមកុំបំោក់សនលា ឹកងស្ើងអាេុយមីញ៉ារូមងៅក្អុង�ចមអា ិនឬថ ្្នកខាងងេើ	

ថនងជើងបកានងដើម្ីងចៀសវាងការ	ងធ្ើ	ឲ្យសទា ោះដេ់	រន្ធ 	បង្អុយថ្សែង	ថដេអាច	

នឹងន្ំឲ្យមានការពុេឧស័្នកាបូនម៉ាូ �ុកសុីត។

បបយម័ត្ន៖	មា៉ា សុីនកង្្ឧស្័នធម្ជាតិថដេរ្ាន	
រន្ធបងងហា ើបបងញ្ញខ្យេ់រ្ានសុវត្ិភាព	និងមិន	
បតរូវបានអនុញ្ញា តសបមាប់ងបបើបបាស់ងៅក្អុង	

រដឋាកាេី�័្រញ៉ា ង�ើយ។

គន្លឹះេី្អំពីេុវត្ិភាពឡកស្្ឧេមា ម័នធមមាជាតិ

�កង្្ថ ទ្ាបាត

•   ងចៀសវាងការកក្្អុំថនចងបមៀកបកណាត់ងោយបូម�កង្្ថ ទ្ាបាតនិងតំបន់ងៅ

ជុំវញិវាជាបបចាំ។

•   រកសាងក្ងៗឲ្យងៅឆ្្ង យពីចងងអា ើរបងញ្ញកង្្	ងោយស្រវាង�ើងង្្ខាលា ងំណាស់។

�កង្្ងៅតាមជញ្្ំង

•   សមាអា តថ ្្នកខាងក្អុងបនទាប់បបង្ោះថន�កង្្សង់ភ្ាប់ជញំ្្ងថដេមានរន្ធ 	

បង្អុយមួយដងក្អុង	មួយថខក្អុងអំ�អុ ងរដូវ	កាេ	កង្្	ងដើម្ីបរ្ក រការកក	

្្អុំចងបមៀកបកណាត់។
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គន្លឹះេី្អំពីេុវត្ិភាពម៉ាេុីនកស្្ទលកឧេមា ម័នធមមាជាតិ

•   មា៉ា សុីនកង្្ទឹកថដេបតរូវបានបំោក់ងៅក្អុងយនោឋា នបតរូវថតងេើ	

កឲ្យខពាស់ង�តុងនោះថ ្្នកង្្ើមន្ំចំង�ោះឬ	បប	្ ពដថទ	ងទៀត	

ថនការបងញឆ ោះមានកមពាស់យ៉ា ងងហាចណាស់	18	អុីញពីងេើថ ទ្ាបាត	

ឬបតរូវបានបំោក់ងៅតាម	បកមច្បប់សំ�ង់អរារ	បបចាំ	តំបន់	និងតាមការ

ថ�ន្ំការតងមលា ើងរបស់បក អុម�វុន្េិត។

•   ការរញ្រួ យដីអាចបណ្ាេឲ្យមា៉ា សុីនកង្្ទឹកថដេបតរូវបានោក់ភ្ាប់មិន	

បតឹមបតរូវងន្ោះ	រំកិេឬដួេរេំបាន។	ងដើម្ីបរ្ក របបការងនោះ	សូមចងព័ទ្ធវា	

យ៉ា ងមាំងៅនឹងថដកបកចាប់ថនជញ្្ំងងៅពីរកថនលាង	—	ចំ�ុចមួយភារ		

បីថ ្្នកខាង	ងេើនិង	ថ ្្នកខាងងបកាមថនធុង	—	ងោយថដកពន្ រួញធំធ្ងន់	

និងបនទាោះរុំព័ទ្ធងធ្ើពីងលា�ៈ។	បតរូវបបាកដថាបានោក់បនទាោះរុំព័ទ្ធថ ្្នក	

ខាងងបកាមយ៉ា ងងហាចណាស់បួនអុីញពីងេើកថនលាងបរប់បរងឧបករ�៍	

រកសាសីតុ�ហា 	ភាព	។	ជាញឹកញយមានកញ្ប់ងៅហាងេក់ងបរឿងថដក	

ក្អុងមូេោឋា នរបស់អ្នកង�ើយងយើងថ�ន្ំជាអនុស្សន៍ថាឲ្យអ្នកជំន្ញ	

ថដេមានេកខា�ៈសម្តិ្បរប់បរាន់	និងមានអាជាញា ប័�ណ ឲ្យបំោក់វាសបមាប់	

អ្នក។

•   ការបន្ទា បឲ្យទាបការកំ�ត់សីតុ�ហាភាពរបស់អ្នកអាចជួយបរ្ក រងបរាោះថា្ន ក់

រលាកនិងកាត់បន្យការចំណាយងេើ	ថាមពេរបស់អ្នក។	

សីតុ�ហាភាពទឹកងេើ	125	អងសារហ្ារនិថ�អាចបណ្ាេឲ្យមានការរលាកធ្ងន់

ធ្ងរ	ឬរ�ូតដេ់ស្លា ប់ងទៀត	្ ង។	បររួស្រថដេមានកូនតូចៗ	ជនពិការ	ឬ	

មនុសសែចាស់ជោអាចតបមរូវឲ្យមានការកំ�ត់ឧបករ�៍រកសាសីតុ�ហា 	ភាពក្អុង	

កបមិត	120	អងសារហ្ារនិថ�ឬទាបជាងងនោះងដើម្ីបរ្ក រការប៉ាោះោេ់ទឹក	

“ង្្”។	សូមងយងងៅកាន់អនុស្សន៍ថ�ន្ំរបស់បក អុម�វុន្េិត	

មា៉ា សុីនកង្្ទឹករបស់អ្នកសបមាប់ការកំ�ត់សីតុ�ហាភាពមា៉ា សុីនកង្្ទឹក

យ៉ា ងមានសុវតិ្ភាព។

គន្លឹះេុវតិ្ភាពថនម៉ាេុីនេម្ រួតេសម្ៀកបំពាក់សបបើឧេមា ម័នធមមាជាតិ

•   ជានិច្កាេបតរូវឲ្យមា៉ា សុីនសម្ រួតសងមលាៀកបំោក់បងញ្ញខ្យេ់ងៅខាង	

ងប្ ទ្ាោះ។

•   សូមកុំបងញ្ញថ្សែងចូេងៅក្អុងបនទាប់តូចងបកាមដំបូេ	បំពង់ថ្សែង	ជញ្្ំង	

ពិតាន	ឬកថនលាងថដេលាក់	កំបាំងថនអារារ។	

•   ងបបើបបាស់ថតអងគធ្តុបំពង់រន្ធបងងហា ើយងធ្ើពីងលា�ៈថដេបតរូវបានងរ	

ឯកភាពទទួេស្គ េ់ថតប៉ាុងណាណ ោះ។	អងគធ្តុងធ្ើពីផ្លា សទា ិចឬវ ើនីេមិនបតរូវបាន	

ឯកភាពយេ់បពមសបមាប់មា៉ា សុីនសម្ រួតសងមលាៀកបំោក់ងបបើឧស្័នធម្ជាត	ិ

ង�ើយ។

•   ពិនិត្យងមើេបំពង់បងញ្ញថ្សែងជាបបចាំ	ងដើម្ីធ្ន្ថាវាមិនបាន	

ថបបកាលា យជាកំងពៀត	ង�ើងកួច	ឬមិនដូច	ងន្ោះងទសទា ោះថ�ន។

•   រកសាតំបន់ងៅជុំវញិមាត់រន្ធបងញ្ញថ្សែង	និងតំបន់ជុំ វញិងៅជិតៗងន្ោះ		

មិនឲ្យមានការចាេ់បបមូេ្្អុំបព អុយបកណាត់។

គន្លឹះេុវតិ្ភាពថ ្្នកដុតបស ឆ្ ឹះឡកស្្សបបើឧេមា ម័នធមមាជាតិ

•   ងដើម្ីជួយបងញ្ៀសងបរាោះថា្ន ក់ធ្ងន់ធ្ងរ	សនទាោះបិទងបើកបតរូវថតរកសាទុកឲ្យងៅងបើ

កចំ�រជាេកខា�ៈអចិថ្ន្	យ៍។	ងបបើបបាស់ងស្រសនទាោះបិទងបើកថដេបតរូវបានោ

ក់បញ្ រូេជាមួយនឹងកញ្ប់សបមាប់្្អុ ំតងមលា ើងថ ្្នកដុតបងញឆ ោះ�ងបបើបបាស់ឧស្

ម័ន	ធម្ជាតិថដេមានរបូោងដូច�កង្្ដុតង�ើ។	
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គន្លឹះេបមាប់េុវតិ្ភាពថនការេមាភា រៈអុីេូឡង់កមមាសៅបនទាប់តូច 

សបកាមដំបូល

•   រកសាសមាភា រៈអុីសូ�ង់កម្ឲ្យងៅឆ្្ង យពីបប្ពកង្្	�កង្្	មា៉ា សុីនកង្្ទឹក	

ចេនបទព្យតាំងភ្ាប់សបមាប់	អំពូ	េង ល្ា ើង	ថដេ	េុងចូេក្អុងជញំ្្ង	

យន្ករករ្ហា រ	ក�្ឹងទ្ារ	ឧបករ�៍បំថេងចរន្អរគ ីសនី	បំពង់ថ្សែង	រន្ធ 	

បងញ្ញថ្សែង	និងរន្ធបងងហា ើយ	។	

•   បំោក់របាំងការោរងធ្ើពីអងគធ្តុមិនង្ោះងៅជុំវញិបប្ពកង្្ថដេបតរូវបាន

និយយពីខាងងេើ។

•   រកសាសមាភា រៈអុីសូ�ង់កម្ឲ្យឆ្្ង យពីោេ់បរប់ថខសែង ល្ា ើងបស្តទាងំអស់ឬថខសែង ល្ា ើង

ថនបណ្ាញថខសែអរគ ីសនីថដេតភ្ាប់តាមេំ	ន្ំ	“ថខសែរត់ក្អុងបំពង់ងបស្បបទ	

ងោយងជើងកំពកទបម”

•   រកសាមាត់រន្ធ គ្ត់ គ្ង់ខ្យេ់ងៅកាន់�កង្្ថដេធ្ក់រុញបចានចរន្ខ្យេ់	មិនឲ្យ

មានសមាភា រៈងធ្ើអុីសូ�ង់កម្អ្ីមួយង�ើយ។

•   ទុកបនទាប់តូចងបកាមដំបូេ	និងរន្ធបង្អុយថនសំយ៉ា បដំបូេងបើកចំ�ររ្ានអ្ី	

បរបបាំង។

•   ថ្កងមើេម្ងមាក េបនទាប់តូចងបកាមដំបូេ ទ្ាោះរកងមើេចេន្សមាភា រៈអុីសូ�ង់

កម្។

•   ទាក់ទងអ្នកចុោះកិច្សនយាទទួេងធ្ើអុីសូ�ង់កម្ថដេទទួេបានអជាញា ប័�ណ ពីរដឋា

បបសិនងបើអ្នកមានសំ�ួរណា	មួយអំពី	ការ	បំោក់ឲ្យបានបតឹមបតរូវ។

កាបូនម៉ូ�ុកេុីត

SoCalGas	ឬអ្នកជំន្ញថដេមានេកខា�ៈសម្ត្ិបរប់បរាន់រួរថតពិនិត្យឧបករ�៍

ងបបើឧស័្នធម្ជាតិ	របស់	អ្នកជាងរៀងោេ់ឆ្្ន ំ។	ការមិនងធ្ើការថែទាបំប	ចាំឆ្្ន ំអាច	នឹង

បណ្ាេឲ្យមាននូវដំង�ើរការរ្ានបបសិទ្ធភាពឧបករ�៍	និង	ងៅក្អុងករ�ីខលា ោះងទៀត	

ការបតរូវ	រង្េប៉ាោះោេ់យ៉ា ងងបរាោះថា្ន ក់ងៅនឹងកាបូនម៉ាូ �ុកសុីត។

កាបូនម៉ាូ �ុកសុីតជាឧស័្នរ្ានព៌�	រ្ានកលា ិន	រ្ានរសជាតិថដេបតរូវបាន	

បងកបងងក ើតង�ើងងៅងពេឥន្ធនៈ	ថដេមានមូេោឋា ន	ជាកាបូន	ដូចជាងបបងកាត	

ងបបងស្ងំ	បបរូបា៉ា ន	ឧស្័នធម្ជាតិ	ងបបង	ធ្យរូ ងឬង�ើ	បតរូវ	បានដុតជាមួយនឹង	

បរមិា	�	មិន	បរប់	បរាន់	ថនអុកសុីថសន	ថដេបងងក ើតបានជាចំង�ោះមិនសព្។	ងៅក្អុង	

ករ�ីឧបករ�៍ងបបើឧស្័នធម្ជាតិងៅ ទ្ាោះ	បបការងនោះអាចបតរូវបានបងកង�ើងងោយ	

ការបំោក់មិនបតឹម	បតរូវ	ការថែទាអំន់មិនេអា 	ការងបបើបបាស់ឧបករ�៍មិនបតឹមបតរូវឬ	

ការមិនដំង�ើរ	ការរបស់ឧបករ�៍។	ងោយស្រថតកាបូនម៉ាូ �ុកសុីតយកកថនលាងរបស់	

អុកសុីថសនងៅក្អុង្ម	ការរងបតរូវប៉ាោះោេ់នឹងកាបូនម៉ាូ 	�ុកសុីតអាចបងក	

នូវជំងឺមួយចំនួនថដេន្ំងៅដេ់របួសធ្ងន់ធ្ងរនិងងសចក្ីស្លា ប់	អាបស័យ	

ងេើកបមិតនិង	រយៈងពេការរង	បតរូវប៉ាោះោេ់។

បតរូវជូនដំ�ឹងចំងោ៖

•   អណ្ាតង ល្ា ើងបបង្ោះថដេមានព�៌ងេឿង	ធំ	និងមិននឹងនរ។		

•   កលា ិន�ួេមុតខុសធម្តាងៅងពេឧបករ�៍កំពុងដំង�ើរការ		

ថដេអាចចង្អុេ	បញ្្ក់ការកងកើតអាេ់ងដអុីត	

ថដេជាអនុ្េចំង�ោះមិនសព្។

•   ភាពចងរ្អា រ	ងរ្កងុយ	�ឺក្បេ	វេិមុខ	ក្ រួត	វងង្ងវរ្្ន់ស្្រតី		

�ត់ដងហាក់	និង/ឬងោរ	សញ្ញា ដូចផ្្ស្យថដេពន្យេ់មិនងកើត។
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បបសិនងបើអ្នកសងសែ័យកាបូនម៉ាូ �ុកសុីតមានវត្មាន៖

•   		បបសិនងបើមានសុវត្ិភាព	សូមបិទឧបករ�៍ថដេសងសែ័យភាលា មៗ។

•   ជងមលាៀសងចញពីបរងិវ�	ង�ើយងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខ		911។

•   ថស្ងរកការពយាបាេភាលា មៗបបសិនងបើនរណាមា្ន ក់ងៅក្អុង ទ្ាោះជួបបបទោះងោរ	

សញ្ញា 	ពុេកាបូនម៉ាូ �ុកសុីតថដេអាចងកើតមាន។

•   ឲ្យឧបករ�៍បតរួតពិនិត្យងោយ	SoCalGas	ឬងោយអ្នកជំន្ញថដេមាន	

េកខា�ៈសម្តិ្បរប់	បរាន់ភាលា មៗ។

•   កុំងបបើបបាស់ឧបករ�៍ងបបើឧស្័នធម្ជាតិថដេសងសែ័យ	េុោះបតាថតវាបតរូវបាន	

បតរួតពិនិត្យ		ងធ្ើការថែទាជួំសជុេ	និង	កំ�ត់ថាមានដំង�ើរការបតឹមបតរូវ។

ឧបករ�៍ឲ្យេញ្ញា បបកាេអាេន្នថនកាបូនម៉ូ�ុកេុីត

ច្បប់បរ្ក រការពុេកាបូនម៉ាូ �ុកសុីតថនរដឋាកាេី�័្រញ៉ា 	ទាមទារតបមរូវថាោេ់	

បរប់ ទ្ាោះេំងៅោឋា ន		ឬអរារទាងំអស់	បតរូវបានងរបំោក់ឧបករ�៍ឲ្យសញ្ញា 		

បបកាសអាសន្នពីកាបូនម៉ាូ �ុកសុីតថដេបតរូវបានឯកភាពទទួេស្គ េ់ងៅ	

ងេើឧបករ�៍ដុតឥន្ធនៈកាលា យពី្ូសុីេ	�កង្្	និងយនោឋា នថដេតភ្ាប់នឹង	

ងរ�ោឋា ន។		មានថតឧបករ�៍ឲ្យសញ្ញា បបកាសអាសន្នពីកាបូនម៉ាូ �ុ	កសុីតថដេបតរូវ	

បា	នឯកភាពទទួេស្គ េ់	ងោយតបមរួតអរគ ី្័យ	បបចាំ	រដឋាកាេី�័្រញ៉ា 	ង�ើយមាន	

ការបញ្្ក់វញិ្ញា បនកម្របស់មនទា ីរពិងស្ធន៍របស់អ្នក	ចុោះ	�ត្ងេខាធ្ន្ទទួេ	ស្គ េ់	

ថត	ប៉ាុងណាណ ោះ	ងទើបអាចនឹងងបបើបបាស់បាន។	ឧបករ�៍ឲ្យសញ្ញា បបកាសអាសន្នមាន	

ងៅតាមហាងេក់ងបរឿងថដកនិងហាងេក់បរកិាខា រសបមាប់ថកេមអាងរ�ោឋា នបបចាំ	

តំបន់របស់អ្នក។

ការរាញ់ថ្សែងេម្ាប់សមសរាគ

SoCalGas	នឹងបិទងសវាកម្ងៅមុនងពេការបាញ់ថ្សែងសមាលា ប់ងមងោរងៅងេើ ទ្ាោះ

ឬងៅងេើអាជីវកម្	ក៏ដូចជាស្្រឲ្យបតេប់	មកដូចងដើមវញិនូវងសវាកម្បន្ទា ប់ពីងន្ោះ

មក។	មានថត	SoCalGas	ថតប៉ាុងណាណ ោះងទើបបតរូវបាន្្េ់សិទ្ធិអនុញ្ញា តឲ្យបបតិបត្	ិ

សនទាោះបិទងបើក	ងសវាកម្ឧស្័នធម្	ជាតិ។	អ្នកចុោះកិច្សនយាទទួេងធ្ើការបាញ់ថ្សែង	

សមាលា ប់ងមងោរមិនបតរូវបាន្្េ់សិទ្ធិអនុញ្ញា តងន្ោះង�ើយ។	SoCalGas	នឹង្្េ់ជូន	

ការបិទសនទាោះបិទងបើក	និងងសវាកម្ទាងំអស់ឲ្យដូចងដើមមកវញិងោយឥតរិតថែលាពី		

អ្នក។	SoCalGas	បតរួតពិនិត្យនិងថកតបមរូវោេ់បរប់ឧបករ�៍ទាងំអស់	ងដើម្ី	

បបតិបត្ិការបានបតឹមបតរូវជាថ ្្នកមួយ	ថនងសវាកម្ស្្រ	បតេប់ឲ្យដូចងដើមវញិ។

ងដើម្ីបិទងសវាកម្សបមាប់ការបាញ់ថ្សែងសមាលា ប់ងមងោរ	សំង�ើរសុំបតរូវថតបានបពមព្

ងរៀងពីរថែ្ងងធ្ើការឬងេើសពីងនោះងៅមុន	ងពេការបិទងសវាកម្។	ងដើម្ីស្្របតេប់មកវ ិ

ញនូវងសវាកម្របស់អ្នក	វាទាមទារមាន	ការជូនដំ�ឹង	ជាមុន	យ៉ា ងងហាច	ណាស់	មួយ	ថែ្ង	

ថនងធ្ើការ។	សូមងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខ	1-800-427-2200	ងដើម្ីកំ�ត់ងព	

េងវលាថនការ	្ ្េ់ងសវាកម្	ថែទា	ំជួ	ស	ជុេ។	

ការបញ្្សុំការស្្របតេប់មកវញិនូវងសវាកម្បតរូវបានកំ�ត់ងពេងវលា	មិនឆ្ប់	

ជាងពីរថែ្ងង�ើយ	បន្ទា ប់ពីបកណាត់	តង់បតរូវ	បាន	បំ	ោក់	ង�ើយអរារសំ�ង់ងន្ោះ	

បតរូវបានបាញ់ថ្សែងសមាលា ប់ងមងោរ។	ការស្្របតេប់មកវញិនូវងសវាកម្អាចបតរូ	

វបានកំ�ត់ងពេងវលាងៅថែ្ងដថដេ	ថដេបកណាត់តង់បតរូវបានដកយកងចញ	

បបសិនងបើអ្នក្្េ់	“េិខិតបញ្្ក់សបមាប់ការចូេស្រជាែី្ម្ងងទៀត”ពីសំណាក់អ្នក

ចុោះកិច្សនយាទទួេ	ងធ្ើការបាញ់ថ្សែង	សមាលា ប់ងមងោររបស់អ្នក។	សូមទុកនូវ្្ រូវចូេ	

ដ៏បស�ោះងៅកាន់កុងទ័រឧស្័នធម្ជាតិនិងងៅកាន់ទ្ារមុខ។
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ការអានវកិ័យប័បតបបចាំថខរបស់អ្នក	

1. ព័ត៌មានសបមាប់ទំន្ក់ទំនង

2. ងសចក្ីសងងខាបរ�នីបរ្ហា ញយ៉ា ងច្បស់នូវសមតុេ្យនិងការទូទាត់បង់	

ថែលាពីមុនរបស់អ្នកបូករមួនឹងកថបម	ន្ងពេបច្អុប្ន្ន។

3. កាេបរងិចឆទដេ់កំ�ត់បតរូវបង់ថែលា	និងចំនួនបតរូវបង់ក្អុងវកិ័យប័បតថដេ

រ្យបសរួេរក។

4. បកា�ិ្កជាបងរ្គ េ្្េ់នូវការងបបៀបងធៀបការងបបើបបាស់ថដេអាចងមើេ	

ង�ើញបានងោយបរាន់ថតសមលា ឹង	ងមើេមួយដង។

5. ព័ត៌មានពីការងបបើបបាស់ឧស័្នធម្ជាតិស្មញញា ៗ។

6. ទីតាំងែ្ីសបមាប់ស្រដ៏សំខាន់	និងវធិីក្អុងការបរប់បរងវកិ័យប័បតឧស្័ន	

ធម្ជាតិរបស់អ្នក។

7. សបមាប់អតិែិជនថដេបតរូវបានចុោះង្្ោះងៅក្អុង	CARE	

ការបញ្អុោះតថមលាបតរូវបាន្្អុោះបញ្្ំងជាចំ�ុចោយ	

ន្មជាជួរបន្ទា ត់ោច់ងោយថ�កងៅងេើវកិ័យប័បតរបស់អ្នក។

8. ងយើង្្េ់ជូនការងចញវកិ័យប័បតងោយរ្ានបកោស	

និងការបង់ថែលាទូទាត់តាមរយៈ	“រ�នីរបស់ខ្អុ ំ។”

ការទូទាត់វកិ័យប័បត
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គ�នីរបេ់ខ្អុ ំ

រ�នីរបស់ខ្អុ ំរឺមានដេ់អតិែិជនស្្ន ក់អាបស័យក្អុងេំងៅោឋា ន	និងបបកប	

អាជីវកម្ងោយការអាចចូេងៅកាន់បបព័ន្ធ 	អុិនងធើ�ិតបាន។	ងពេថដេអ្នកបាន	

ចុោះង្្ោះសបមាប់រ�នីរបស់ខ្អុ ំរចួង�ើយ	អ្នកអាច៖

•   ងមើេនិងទូទាត់បង់ថែលា វកិ័យប័បតឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នកតាមរយៈ	

ងរ�ទំព័រដ៏មានសុវតិ្ភាព

•   កំ�ត់ងពេងវលាទូទាត់បង់ថែលាថតមួយដងឬការទូទាត់បង់ថែលាងកើតមាន	

ង�ើងវញិដថដេៗ

•   កំ�ត់ងពេងវលាងបកើនរំេឹកពីវកិ័យប័បតតាមរយៈអុីថម៉ាេបថន្មងទៀត។

•   ងស្ន ើសុំការពនយារងពេការទូទាត់បង់ថែលា

•   កំ�ត់ងពេងវលា	ងមើេឬេុបងចាេការណាត់ជួបងដើម្ីងធ្ើការថែទាជួំសជុេ

បម័�ណ ឥ�ពន្ធផ្ទា ល់ (DIRECT DEBIT)

ប័�ណ ឥ�ពន្ធផ្ទា េ់	(Direct	Debit)	អនុញ្ញា តអ្នកឲ្យងរកាត់ការទូទាត់	

បង់ថែលាបបចាំថខរបស់អ្នកងោយស័្យ	បបវត្ិពីរ�នីមូេប្ទានប័បតរបស់	

អ្នកងៅ	10	ថែ្ងបន្ទា ប់ពីសបមង់រ�នីបបចាំថខរបស់អ្នកបតរូវបានង្ញាើតាម	

ថបបស�ីយ៍ងៅកាន់អ្នក។	អ្នកក៏អាចចុោះង្្ោះ្ងថដរ	ងដើម្ីទទួេវកិ័យប័បត	

របស់អ្នកជាេកខា�ៈងអ�ិចបតរូនិច។	បរាន់ថតចុោះង្្ោះសបមាប់ការងចញវកិ័យ	ប័បត

ទូទាត់ងោយរ្ានបកោស់ងៅតាមងរ�ទំព័រ		

socalgas.com/myaccount.	

ជសបមើេការបង់ទូទាត់ថថ្បថន្មសទៀត 

សបមាប់ថែលា�្ រួេបថន្មងទៀត	អ្នកអាចបង់ទូទាត់តាមមូេប្ទានប័បតងអ�ិច	

បតរូនិច	ប័�ណ ឥ�ពន្ធ/ប័�ណ 	មា៉ា សុីនដក	បបាក់	ស្័យបបវតិ្	ឬប័�ណ ឥ�ទាន	VISA/

Master	Card	តាមរយៈអ្នក្្េ់ងសវាកម្ឯកោជ្យ	ថដេមានង្្ោះថា	

BillMatrix។		ខ�ៈថដេ	SoCalGas	មិនយកកថបមសបមាប់ងសវាកម្ងនោះ	

BillMatrix	យកកថបមសបមាប់ភាពរ្យបសរួេ		ចំនួន	1.50	ដុលាលា រ	សបមាប	់

បបតិ	បត្ិការនីមួយៗ។	ងដើម្ីបង់ថែលាតាមរយៈទូរស័ពទាតាមរយៈ	BillMatrix	សូម	

ងៅទូ	រស័ពទាងៅកាន់ងេខ	1-800-232-6629។		

អ្នកក៏អាចនឹងទូទាត់បង់ថែលា វកិ័យប័បតរបស់អ្នក្ងថដរងោយទូរស័ពទាងោយ	

ចុោះង្្ោះងៅក្អុងកម្វធិីបង់ថែលាតាម	ទូរស័ពទារបស់	SoCalGas	(SoCalGas	Pay	by	

Phone	Program)។	ងដើម្ីទទួេបានោក្យសុំចុោះង្្ោះសូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំ

ព័រ	socalgas.com	(ថស្ងរកោក្យ	“BILL	MATRIX”)	ងដើម្ីទាញយ	

កកម្វធិី។	ងពេថដេអ្នកចុោះង្្ោះរចួង�ើយ	អ្នកអាចងធ្ើការបង់ទូទាត់ថែលាងោយ

ងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខ	1-800-427-2700។

គសបមាងបង់ទូទាត់ថថ្សេមា ើសថរ (LEVEL PAY PLAN)

រងបមាងងនោះងធ្ើមធ្យមភារការងបបើឧស្័នធម្ជាតិ	និងតថមលាចំណាយបបចាំឆ្្ន ំក្អុង	

រយៈងពេ	12	ថខ។	អ្នកទូទាត់បង់ថែលាចំនួនមធ្យមភារក្អុងវកិ័យប័បតោេ់ថខនីមួយ	

ៗជាជាងកថបមពិតបបាកដ។	ចំនួនបង់ទូទាត់ថែលាងស្ើងែរងនោះ	អាចបតរូវបាន		

វាយតថមលាស្រជាែី្ង�ើងវញិនិងថកតបមរូវងៅក្អុងចងន្លា ោះងពេបបាំមួយថខ	បបសិន	

ងបើមានកំង�ើនឬតំ�យជាដុំកំ្ួនរួរឲ្យកត់សមាគ េ់ងៅងេើការងបបើឧស័្នធម្ជាត	ិ

ឬតថមលាឧស្័នធម្ជាតិ។	សូមចុោះង្្ោះសបមាប់	Level	Pay	Plan	ងៅងរ�ទំព័រ	

socalgas.com/levelpayplan.
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ការជូនដំ�លងរបេ់ភាគីទីបី 

បបសិនងបើអ្នកឬនរណាមា្ន ក់ថដេអ្នកស្គ េ់	មានការេំបាកក្អុងការចងចាំថា		

បតរូវបង់ទូទាត់ថែលា វកិ័យប័បតឧស្័នធម្ជាតិជាងរៀងោេ់ថខងន្ោះ	កម្វធិី	ជូនដំ�ឹង	

ភារីទីបីរបស់ងយើងបបថ�េនឹងអាចជួយបាន។	កម្វធិីងនោះ	រឺមិនរិតថែលា	ង�ើយអា

ចជួយបរ្ក រងសវាកម្ឧស្័នធម្ជាតិពីការបិទងចាេ។		

ង�ើយងនោះរឺរងបៀបថដេវាមានដំង�ើរបបបពឹត្ងៅ៖	អ្នកងបជើសងរ ើសមិត្្័ក្ិ	ស្ច់ញតិ

ឬភា្ន ក់រ្រសងគមថដេអ្នកទុកចិត្	ងដើម្ីទទួេច្បប់សំងៅងដើមថនងសចក្ី	ជូន	

ដំ�ឹងពី	ការ	�ួសងពេងវលាបតរូ	វបង់ថែលា។	ភារីទីបីមិនទទួេខុសបតរូវចំ	

ងោោះវកិ័យប័បតង�ើយ	ប៉ាុថន្ងោយការរំេឹកអ្នកថាការបង់ទូទាត់ថែលាដេ់ងពេបតរូវ	

បង់ង�ើយ	ងន្ោះអ្នកអាចអនុវត្តាមជំហានចាំបាច់	ងដើម្ីជួយបរ្ក រការបិទផ្្ច់	

ឧស្័នធម្ជាតិ។	សបមាប់ព័ត៌មានបថន្មសូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ		socalgas.

com/ thirdparty  ឬងៅទូរស័ពទាងៅកា	ន់ងេខ		

1-800-427-2200។	TDD/TTY	1-800-252-0259.

បតរូវការសពលសវលាបថន្មសទៀត សដើម្ីបង់ទូទាត់ថថ្ថមនសទ?

វកិ័យប័បតដេ់ងពេបតរូវបង់ថែលាងៅងពេទទួេបាន	ង�ើយបតរូវបានចាត់ទុកថា�ួស

ងពេបតរូវបង់	បបសិនងបើ	មិន	បតរូវបានបង់ថែលាក្អុងរយៈងពេ	19	ថែ្ង	

ចាប់ពីកាេបរងិចឆទង្ញាើតាមថបបស�ីយ៍	ដូចថដេបានបរ្ហា ញងៅងេើ	វកិ័យប័បត។		

មូេប្ទានប័បតបង់ទូទាត់ថែលារួរបង់ងៅកាន់	SoCalGas។	ចំ�ុចខាងងបកាមងនោះ

រឺជាងសចក្ីពន្យេ់នូវជងបមើសការបង់ទូទាត់ថែលាថដេមានន្ងពេបច្អុប្ន្ន ងនោះ។	

សបមាប់ព័ត៌មានបថន្មស្ីអំពីជងបមើសថនការបង់ទូទាត់ថែលា វកិ័យប័បត	សូមចូេងៅ	

កាន់ងរ�ទំព័រ	របស់	ងយើងងៅអាសយោឋា នsocalgas.com/pay-bill

ឧបករ�៍ជួយអ្នកឲ្យេនសែេំំថចថា 
មពល និងបរាក់កាេ។

វធិីេនសែេំំថច

•   សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ	“Ways	to	Save”	ងៅក្អុងរ�នីរបស់ខ្អុ 	ំ

តាមរយៈងរ�ទំព័រ	socalgas.com	ងដើម្ីងមើេការងបបើ	និងតថមលាចំណាយ		

ឧស្័នធម្ជាតិ	បបចាំងមា៉ា ង	និង	បបចាំថែ្ងរបស់អ្នក។	

•   កំ�ត់ងរាេងៅថនការសនសែសំំថច	និងទទួេយករនលា ឹោះសី្អំពីរងបៀបសងបមច

បាន។		

•   វភិាររងបៀបថដេអាកាសធ្តុ		និងកត្ាដថទងទៀតថដេមាន្េប៉ាោះោេ	់

ដេ់ការងបបើបបាស់ឧស័្នធម្ជាតិ	បប	ចាំថខរបស់អ្នក។	

ការឲ្យេញ្ញា បពមានពីឧបករ�៍តាមោនវកិម័យបម័បត

•   បតរួតពិនិត្យតាមោនតថមលាចំណាយឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នកងៅងពញទូទាងំ	

វដ្ថនការងចញវកិ័យប័បតទូទាត់	បបាក់។	

•   អនុវត្តាមជំហាន	ងដើម្ីកាត់បន្យការងបបើបបាស់របស់អ្នក	

និងងជៀសវាងការភាញា ក់ង អ្ា ើេ។	

•   ទទួេបានងសចកី្ជូនដំ�ឹងអំពីការឲ្យសញ្ញា បពមានបបចាំសប្ា�៍ងោយ	

ឥតរិតថែលា	តាមរយៈថម៉ាេ	និង/ឬការង្ញាើ	ស្រជាអកសែរ។	

ងដើម្ីងបើកចូេងៅក្អុងឬចុោះង្្ោះែ្ី	សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ	

MyAccount.SoCalGas.com.

ការប ្្ច អុឹះតថម្ និងជំនួយថ ្្នកវកិម័យបម័បត
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អបតាថាមពលថដលមានជសបមើេសៅរដ្ឋកាលីហ្ម័រញ៉ (CARE) 

ការបញ្អុោះតថមលា	20	ភាររយងេើវកិ័យប័បត	ថដេអាចមានសបមាប់	

អតិែិជនថដេមានេកខា�ៈសម្តិ្បរប់បរាន់ថ ្្នក	បបាក់ចំ�ូេ	

ថដេមានសិទ្ធិទទួេបានតាមរយៈអបតាថាមពេថដេមានជងបមើស	

ងៅរដឋាកាេី�័្រញ៉ា 	(CARE)	របស់ងយើង។	សបមាប់ព័ត៌មានបថន្ម	

ឬការោក់ោក្យសុំ	សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ				socalgas.com/care 

ឬងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខ	1-800-427-2200។		

TDD/TTY	1-800-252-0259.

កមមា វធិីជំនួយេនសែេំំថចថាមពល *ការថកលម្អសគហោ្ឋ នតាម

រសបៀបេនសែេំំថចថាមពល

ឥតអស់ចំណាយ	ដូចជាការងធ្ើអុីសូ�ង់កម្បនទាប់តូចងបកាមដំបូេ	ការបិទ

្្ិតទ្ារងដើម្ីការោរពីអាកាស	ធ្តុនិងក្បេបាញ់ឧបករ�៍ងូតទឹក		

ផ្ក �ូកថដេមានេំ�ូរទាបរឺមានងោយមិនរិតថែលាចំងោោះម្ាស់ងរ�ោឋា ន	

និងអ្នកជួេថដេមានេកខា�ៈសម្តិ្បរប់បរាន់ថ ្្នកបបាក់ចំ�ូេនិងថដេ	

មានសិទ្ធិទទួេបាន	តាម	រយៈ	កម្វធិីជំនួយស	នសែសំំថចថាមពេ។		សបមាប់	

ព័ត៌មាន	បថន្ម	សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ		socalgas.com/

improvements	ឬងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខ	1-800-331-7593។

កម្វធិីជំនួយថ ្្នកសនសែសំំថចថាមពេបតរូវបាន គ្ត់ គ្ង់មូេនិធិងោយអតិែិជនថនងសវា	

កម្ស្ធ្រ�ៈរដឋាកាេី�័្រញ៉ា 	និងបតរូវបានបរប់បរងងោយបក អុម�វុនឧស្័នរដឋាកាេី�័្រញ៉ា 	

ខាងត្រូ ង	ងៅងបកាមរ�ៈកម្ការងសវាមូេោឋា នស្ធ្រ�ៈ	រដឋាកាេី�័្រញ៉ា ។	កម្វធិីងនោះអាច

នឹងបតរូវបានថកថបបផ្លា ស់ប្ រូរឬបញ្ប់ងោយរ្ានការជូនដំ�ឹងទុកជាមុនង�ើយ។	បក អុម�វុន	

ឧស្័នថនរដឋាកាេី�័្រញ៉ា ភារខាងត្រូ ង	មិនទទួេខុសបតរូវ	ចំងោោះទំនិញ	ឬងសវាកម្	ថដេ		

បតរូវបានងបជើសងរ ើសងោយអតិែិជនងន្ោះង�ើយ។	អតិែិជនមិនបតរូវបានកំ�ិតកាតព្កិច្ឲ្យ	

ទំនិញឬងសវាកម្បថន្មងទៀតណាមួយពីអ្នកជាប់កិច្សនយាងន្ោះ	ង�ើយ។

កមមា វធិីជំនួយអតិថិជន
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ចំ�ុចចាប់ស្្ើមសវជ្ជស្្េ្

ទទួេឧស័្នធម្ជាតិងបចើនថែមងទៀតងៅក្អុងអបតាតថមលាទាបបំ្ុតបបសិនងបើ	

សមាជិកងពញងមា៉ា ងថនបក អុមបររួ	ស្ររបស់	អ្នកមាន	ស្្នភាពងវជ្ស្្ស្ថដេ្្េ	់

ជូន	េកខា�ៈស	ម្ត្ិបរប់បរាន់ថដេតបមរូវឲ្យមានការ	ងបបើ	បបាស់ឧស័្នធម្ជាតិ		

បថន្ម	ងទៀត	សបមាប់ការកង្្តាមទីបរងិវ�។	ងដើម្ីសិកសាថស្ងយេ់បថន្ម	

សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ  socalgas.com/ medical 	ឬងៅទូរស័ពទា	

ងៅកាន់ងេខ	1-800-427-2200។

មូលនិធិជំនួយថ ្្នកឧេមា ម័ន (GAF) 

ជំនួយក្អុងការបង់ថែលា វកិ័យប័បតថតមួយដង	អាចមានសបមាប់អតិែិជនថដេ	

មានេកខា�ៈសម្តិ្បរប់	បរាន់ថ ្្នក	បបាក់	ចំ�ូេ	ងៅក្អុងអំ�អុ ងងពេថខថនរដូវ	

ររ្រតាមរយៈមូេនិធិជំនួយថ ្្នកឧស្័ន	(Gas	Assistance	Fund)	(GAF)។		

សបមាប់ព័ត៌មានបថន្ម			សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ			

socalgas.com/gaf  	ឬងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខ		

1-800-427-2200។

កមមា វធិីជំនួយថាមពលសគហោ្ឋ នេបមាប់អ្នកមានចំ�ូល ទាប 

(LIHEAP) 

ជំនួយក្អុងការបង់ថែលាទូទាត់វកិ័យប័បតងេើការចំណាយថាមពេសបមាប់អតិែិជន

ថដេមានេកខា�ៈសម្តិ្	បរប់បរាន់ខាងបបាក់ចំ�ូេ	អាចមានតាមរយៈកម្វធិី	

ជំនួយថាមពេងរ�ោឋា នសបមាប់អ្នកមានចំ�ូេ	ទាប	ថដេបតរូវបាន គ្ត់ គ្ង	់

មូេនិធិងោយស�ព័ន្ធ 	(LIHEAP)។		សបមាប់ព័ត៌មានបថន្ម	សូមទាក់ទងងៅ	

កាន់ន្យកោឋា នងសវាកម្	និងអ្ិវឌ្ឍស�រម	ន៍តាមរយៈងរ�ទំ	ព័រ		

csd.ca.gov	ឬងៅទូរស័ពទាងៅកាន់ងេខl	1-866-675-6623	សបមាប់អ្នក	

អន់ែយសម	ត្ភាពក្អុងការស្្ប់	TDD/TTY	1-916-263-1402	

ឬងសវាកម្បញ្រូ នស្របន្	CA	ងេខ	711។
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ការកស្្សគហោ្ឋ ន

•   រកសាបបព័ន្ធកង្្របស់អ្នកឲ្យមានេកខា�ៈថេតបមរូវឲ្យដំង�ើរការបបងសើរ		

ងដើម្ីដំង�ើរការមានបបសិទ្ធភាពអតិបរមា។

•   សមាអា តឬប្ រូរោក់ែ្ីជំនួសនូវតបមងចងបមាោះ�កង្្ងោយងយងងៅតាម

អនុស្សន៍ថ�ន្ំរបស់បក អុម�វុន	្ េិត។

•   សនសែសំំថចរ�ូតដេ់	30	ភាររយងៅងេើតថមលាចំណាយសបមាប់	

កង្្ងោយការបន្យឧបករ�៍	រកសាសីតុ�ហាភាពរបស់អ្នកពីប	ី

ដេ់បបាំអងសារ	ងោយអនុញ្ញា តឲ្យមានសុខភាពេអា ។

•   បំោក់ឧបករ�៍រកសាសីតុ�ហាភាពថដេអាចកំ�ត់កម្វធិីបានងដើម្ីជួយ

និយ័តងោយស័្យបបវត្ិសីតុ�ហា 	ភាព ទ្ាោះ	របស់អ្នក	សបមាប់បរប់បរង	

ផ្សុកភាពនិងសបមាប់សនសែសំំថចថាមពេ។

•   បិទបកថ�ងតូចៗ	និងបិទ្្ិតទ្ារបង្ រួចការោរពីអាកាសធ្តុងៅងេើទ្ារ

និងបង្ រួចថដេមានខ្យេ់ចូេ។

•   ឲ្យងរងធ្ើងតស្បំពង់ខ្យេ់របស់អ្នករកងមើេការងេចធ្លា យ។	បំពង់រួរថត	

បតរូវបានជួសជុេងោយមានស្រធ្តុបិទ្ិ្តបបង្ទជ័រសក រង្សវូ 	

មិនថមនពីបង់សអា ិតសបមាប់រុំ	បំ	ពង់ងន្ោះង�ើយ។	អ្នកអាចសនសែសំំថច	

បានរ�ូតដេ់	20	ភាររយងៅងេើតថមលាចំណាយសបមាប់	កង្្របស់អ្នក។

•   ងបើករបមបបង្ រួចក្អុងអំ�អុ ងងពេថែ្ង		ងោយអនុញ្ញា តឲ្យបពោះអាទិត្យកង្្

ទ្ាោះរបស់អ្នក។	បិទវាងៅងពេយប់	ងដើម្ីោក់កំ�ត់ងៅងេើបរមិា�កង្្

ថដេស្យភាយងចញ។

•   សនសែសំំថចរ�ូតដេ់	25	ភាររយងៅងេើតថមលាចំណាយងេើកង្្រប	ស់អ្នក	

ងោយបំោក់ឬ	បងងក ើន	រុ�េកខា�ៈអុីសូ�ង់កម្ងៅក្អុងបនទាប់ងបកាម	

ដំបូេ	និងជញំ្្ងរបស់អ្នក។	

គន្លឹះអំពីបបេិទ្ធភាពថាមពល 
និងបរាក់បង្ិលេងមកវញិ
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ទលកស្្

•   ការកំ�ត់ឧបករ�៍រកសាសីតុ�ហាភាពមា៉ា សុីនកង្្ទឹករបស់អ្នកងៅបតឹមឬ

ទាបជាងបន្ិចពីសីតុ�ហាភាព		120	អងសារហ្ារនិថ�ថដេបតរូវបានថ�ន្ំជា

អនុស្សន៍ងោយបក អុម�វុន្េិតនឹងជួយបរ្ក រការរលាក	និង	ជួយកាត	់

បន្យតថមលាងបបើបបាស់ថាមពេរបស់អ្នក។

•   ជួសជុេក្បេបង្ រូរទឹកថដេងេចបជាបទឹក។	ទឹកង្្មួយតំ�ក់ក្អុង	

មួយវនិ្ទី	អាចងធ្ើឲ្យខ្ោះខ្ាយខាតទឹកអស់	500	ហាគ �អុ ងក្អុងមួយឆ្្ន ំ។

•   លាងសមាអា តចានក្បនថដេមានបរមិា�ងពញកបមិតបន្អុកងៅក្អុង	

មា៉ា សុីនលាងចាន។

•   បំោក់អុីសូ�ង់បំពង់ទឹកង្្ខាងងប្	ថដេមិនមានរុំងបស្ប។

•   ងបើកមា៉ា សុីនកង្្ទឹកងបបើឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នកងៅកាន់ការកំ�ត់	

“ង្្ើមដំបូង”	ងៅងពេអ្នកស្ិតក្អុងការេំថ�កាយ	វសិសែ	ម	កាេ។	

•   បំោក់ក្បេបាញ់ទឹកផ្ក �ូកថដេមានេំ�ូរទាប	សនសែសំំថចទឹក	

ងដើម្ីកាត់បន្យការងបបើទឹក	និងសនសែ	ំសំ	ថចរ�ូតដេ់	10	

ភាររយងៅងេើតថមលាកង្្ទឹក។

•   ងូតទឹកផ្ក �ូកក្អុងរយៈងពេខលា ីជាង	និងបតជាក់ជាង		ជាជាងងូតទឹកបតាំ	

ក្អុងអាង។	ទឹកសបមាប់ងូតបតាំក្អុងអាងអាចងបបើបបាស់ទឹកង្្អស់រ�ូត	

ដេ់ពីរដងកនលាោះងបចើនការងូតទឹកផ្ក �ូករយៈងពេបបាំន្ទី។

ការសរាកគក់

•   ងបាករក់ក្អុងបរមិា�ងពញបន្អុកមា៉ា សុីនងបាករក់ឬថេតបមរូវកបមិតទឹក	

ងដើម្ីឲ្យសមេ្មងៅតាមទំ�ំសងមលាៀក	បំោក់ថដេ្្អុកក្អុងមា៉ា សុីន។	

ងបបើបបាស់ទឹកបតជាក់ងៅងពេងបាករក់	និងងបបើបបាស់ងម៉ាសៅស្បវូ ថដេ	

្េិតតាមរបូមន្សបមាប់ទឹកបតជាក់។

•   ជានិច្កាេបតរូវសម្ រួតសងមលាៀកបំោក់តាមបន្អុកងពញរបស់មា៉ា សុីន	

ងៅងពេថដេអាចងធ្ើបាន។	កុំសម្ រួតបជ អុេ�ួសងពក។	សម្ រួតបរមិា�	

សងមលាៀកបំោក់ថដេោក់ក្អុងមា៉ា សុីនសម្ រួតពីរឬងបចើនជាបន្បន្ទា ប	់

ជាប់ៗរា្ន ងដើម្ីទាញយក្េចំង�ញពីកង្្ថដេងៅថតស្ិតងៅក្អុង		

មា៉ា 	សុីនសម្ រួតងៅង�ើយ។

•   សមាអា តសំណាញ់សបមាប់ទប់បតងបព អុយបកណាត់មុនងពេចាប់ង្្ើម្្អុក	

បញ្ រូេសងមលាៀកបំោក់	ងដើម្ីសម្ រួតមួយងេើកៗ។

•   យូរៗម្ងមាក េ	ដកងចញនូវកំ�ក្្អុំថនបព អុយបកណាត់និងធូេីពីបំពង	់

បងញ្ញកាកសំ�េ់មា៉ា សុីនសម្ រួតសងមលាៀកបំោក់	ថ ្្នកខាងងបកាយ	ថន		

មា៉ា សុីនសម្ រួតសងមលាៀកបំោក់និងខាងងបកាយថនបនទាោះសំណាញ់សបមាប់បតង

ទប់បព អុយបកណាត់។

ការចម្អ ិនអាហារ

•   កុំកង្្ទុកជាមុនចំងោោះ�កង្្ងបបើឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នកបបសិនងបើ

អ្នកមិនចាំបាច់បតរូវងធ្ើ	ង�ើយកុំងបើកទ្ារ�	ចមអា ិនអាហារងៅខ�ៈ	

ថដេអាហារកំពុងថតចមអា ិន។

•   ងបបើបបាស់ឆ្្ន ំងនិងខទាោះថដេបតរូវខា្ន តងៅនឹងបបង្ោះ	ង�ើយបរបឆ្្ន ំងងៅ	

ងពេចមអា ិនអាហារ	ចមអា ិនអាហារងបចើនដងក្អុងងពេថតមួយ	ង�ើយចមអា ិន

អាហារងៅតាមងសៀវងៅមរ្អុ ងទទាសក៍ថ�ន្ំអំពីសីតុ�ហាភាពនិងងពេ	ងវ	លា។

•   រកសាបបង្ោះខាងងេើថន�ចមអា ិនអាហារ	និងងជើងបកានឲ្យស្អា ត។

េមាភា រៈបបេិទ្ធភាពថាមពល

ងដើម្ីសនសែសំំថចឧស័្នធម្ជាតិនិងទឹក	សូមងស្ន ើសុំសមាភា រៈបបសិទ្ធភាពភាព	

ថាមពេថដេឥតរិតថែលា។	សមាភា រៈងនោះមាន្្អុកងោយក្បេបាញ់ទឹកផ្ក �ូក	

ថដេមានេំ�ូរទាបនិងបបោប់បញ្ រូេខ្យេ់ងៅក្អុងក្បេបង្ រូរទឹកចំ	នួនបី។	

សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ	socalgas.com	(ថស្ងរកោក្យ	“KIT”)។
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បរាក់បង្ិលេងមកវញិ

SoCalGas	្្េ់ជូនបបាក់បង្ិេសងមកវញិសបមាប់បបសិទ្ធភាពថាមពេងៅឲ្យ

ម្ាស់ ទ្ាោះ	ម្ាស់និងបបធ្នបរប់បរងអច	េ	ន	បទព្យថនបនទាប់ ទ្ាោះរបស់អតិែិជន	

ព�ុបររួស្រ	និងអតិែិជនបបកបអាជីវកម្។	បបាក់បង្ិេសងមកវញិអាចមាន	

សបមាប់�កង្្ ទ្ាោះ	មា៉ា សុីនងបាកងខាអាវ	មា៉ា សុីនកង្្ទឹកស្អុកទុក	មា៉ា សុីន	

ក	ង្្ទឹក	ងោយ	រ្ានអាងស្អុកទឹក	អុីសូ�ង់កម្បនទាប់ងបកាមដំបូេ ទ្ាោះ	អុីសូ�ង់

កម្ជញ្្ំងនិងអ្ីៗ	ជាងបចើនងទៀតថដេមាន	សញ្ញា 	ENERGY	STAR®		ថដេ	

មា	នេកខា�ៈសម្តិ្បរប់	បរាន់។		សបមាប់ងសចក្ីេមអា ិត	និងភាពអាចរកបាន	

សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ	socalgas.com  	(ថស្ងរកោក្យ	“REBATES”)។

ENERGY UPGRADE CALIFORNIA® HOME UPGRADE 

Energy	Upgrade	California®	Home	Upgrade	្្េ់ជូនបបាក់ររ្្ន់	

ងេើកទឹកចិត្រ�ូតដេ់	$6,500	ដុលាលា រ	ស�រដឋាអាងមរកិ**	សបមាប់	

ការថកេមអាឲ្យបបងសើរង�ើងថដេ	សនសែសំំថចថាមពេ	ជាក់លាក់មួយ	ចំនួន	

ងៅដេ់	ងបរាង	សម្ក	ថន ទ្ាោះ	ថដេមានបស្ប់របស់អ្នក។	ងោយងធ្ើបនសែបំញ្ រូេរា្ន 	

ថនការថកេមអាទាងំអស់ក្អុងងពេថតមួយងៅជាបបព័ន្ធ ថដេទាក់ទងនឹង	

ថាមពេ	រមួមានការ	ងធ្ើអុី	សូ	�ង់		កម្	ការបិទ្ិ្តកុំឲ្យខ្យេ់ងចញចូេ	

ការោក់បំពង់	កង្្និងងធ្ើឲ្យបតជាក់ទីបរងិវ�	បបសិទ្ធភាពថាមពេសបមាប់	

ទ្ាោះ	និងផ្សុកភាពថ ្្នកខាងក្អុងអរារអាចបតរូវបានថកេមអាឲ្យបបងសើរបានយ៉ា ង

ខាលា ងំ។	សបមាប់ព័ត៌មានបថន្ម	សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ	socalgas.com  /

upgrade	ឬងរ�ទំព័រEnergyUpgradeCA.org។	សូមកត់សមាគ េ់៖	តំ�ភ្ាប់

ងនោះន្ំអ្នកងៅកាន់ងរ�ទំព័ររបស់ភារីទីបី	ថដេមិនថមនជាចំថ�កមួយថន	

SoCalGas	ងទ។

េំងៅោឋា នសំណាក់អាបស័យ៖	1-800-427-4400

ព�ុបររួស្រ៖	1-800-427-4400

អាជីវកម្៖	1-800-427-2000

**	អតិែិជនក៏អាចនឹងមានសិទ្ធិទទួេបានបបាក់ររ្្ន់ងេើកទឹកចិត្ថដេងេើសពីចំនួន	$6,500	

ដុលាលា រស�រដឋាអា	ងម	រកិ	្ ងថដរ	ថ អ្ាកងេើការសនសែសំំថចថាមពេថដេបតរូវបានរ�ន្របស់ពួកងរ។	ងធ្ើការ

ជាមួយអ្នកជាប់កិច្សនយាទទួេង ៉្ា ការ	ឬអ្នកកំ�ត់អបតាតថមលាថដេចូេរមួក្អុងកម្វធិីរបស់អ្នក	

ងដើម្ីរ�ន្បបាក់ររ្្ន់ងេើក	ទឹកចិត្បានពីការបងងក ើនបថន្មរុ�េកខា�ៈរបស់អ្នក។

Energy	Upgrade	California®	Home	Upgrade	្្េ់ជូនជំនួយ	និងបបាក់ររ្្ន់ងេើកទឹកចិត្សបមាប់	

រងបមាង	ថក	េមអា ទ្ាោះថដេអាចកាត់បន្យការងបបើថាមពេ	និងងធ្ើឲ្យ ទ្ាោះកាន់ថតមានផ្សុកភាពង�ើង។	

កម្វធិីទូទាងំរដឋាងនោះ	បតរូវបានបរប់បរងងៅក្អុងមូេោឋា នងោយបណ្ាញងសវាកម្ស្ធ្រ�ៈ	

និងថាមពេ្ូមិភារ	និងបតរូវបាន	ដឹកន្ំងោយអតិែិជនងសវាកម្ស្ធ្រ�ៈ	CPUC	

ងៅងបកាមបរបិាេកិច្របស់	CPUC។	

បបាក់ររ្្ន់ងេើកទឹកចិត្បតរូវបាន្្េ់ជូនងោយ�រងេើមូេោឋា នអ្នកមកមុនបតរូវបាន្្េ់ងសវាកម្	

មុ	នង�ើយមានបបសិទ្ធភាព		រ�ូតដេ់ការ គ្ត់ គ្ង់មូេនិធិបតរូវបានចំណាយអស់ឬកម្វធិីបតរូវបាន	

បញ្ឈប់។	ការកំ�ត់ងពេងវលា	និងេកខាខ�្ឌ 	បតរូវអនុវត្។	សូមងមើេច្បប់បកិតបកមកម្វធិី	ងដើម្ីរកងមើេ	

ងស	ចក្ីេមអា ិត។	កម្វធិីអាចនឹងបតរូវបានថកថបបផ្លា ស់ប្ រូរ	ឬបញ្ប់ងោយរ្ានការជូនដំ�ឹងទុក	

ជាមុនង�ើយ។	ការងបជើសងរ ើស	ការជាវ	និងការកាន់កាន់ជាម្ាស់កម្សិទ្ធិថនទំនិញ	និងងសវាកម្រឺជា	

ទំនួេខុសបតរូវរបស់អតិែិជនោច់មុខ។	SoCalGas	មិនងធ្ើការធ្ន្	មិនថាងោយច្បស់ជាក់លាក់ឬងោយ	

ក្អុងន័យបញឆ ិតង�ើយ	រមួមានការធ្ន្ពីភាពសកិ្សម	សបមាប់េក់ដូរ	ឬភាពសកិ្សមសបមាប	់

ងរាេបំ�ងការងបបើ	ឬការអនុវត្ណាមួយថនទំនិញនិងងសវាកម្ថដេបាន	ងបជើសងរ ើសងន្ោះ។
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ងសវាកម្

ជសបមើេេ្ម័យសេវាកមមា

ងស្ន ើសុំងសវាកម្ន្ន្តាមអុិនងធើ�ិត	24	ងមា៉ា ង/7	ថែ្ង	វារ្យបសរួេនិងរ�័ស។	

ងស្ន ើសុំចាប់ង្្ើម	�ប់	ឬងរ ើងចញនូវងសវាកម្ឧស្័នធម្ជាតិរបស់អ្នក	ងស្ន ើសុំការ

បញ្្ទិញងសវាកម្អតិែិជន	ងធ្ើការងរៀបចំការ	បង់ទូទាត់ថែលា	និងមានអ្ី	

ងបចើនថែមងទៀត។	សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ		

socalgas.com /schedule-service។

ការ្ត់ជួប សដើម្ីសធ្ើការជួេជុលថថទាសំៅលំសៅោ្ឋ ន

បុរគេិកងសវាកម្ថដេបានប�្អុ ោះបណ្ាេរបស់ងយើង	អាចបញ្្ក់ថា	

ឧប	ករ�៍របស់អ្នកកំពុង	មាន	ដំង�ើរការងោយសុវតិ្ភាព	និងបបកបងោយ	

បបសិទ្ធភាព។	ពួកងរក៏អាចថេតបមរូវបបង្ោះងបបើឧស្័នធម្ជាតិ	ឧបករ�	៍

ង្្ើម	ន្ំចំង�ោះ	និងងធ្ើការជួសជុេថដេមានកបមិតតិច	តួចខលាោះៗ	បាន្ងថដរ។		

សូមកំ�ត់ងពេងវលាសបមាប់ងធ្ើការជួសជុេថែទារំបស់អ្នកងៅងេើបបព័ន្ធ 	

អុិនងធើ�ិតតាមរយៈងរ�ទំព័រ	socalgas.com/schedule-service.

ការ្ត់ជួបតាមបទោ្ឋ ន – ឥតយកកថបម

សបមាប់ការអងញ្ើញមកដេ់ក្អុងអំ�អុ ងងមា៉ា ងងពេបពឹក	(ងមា៉ា ង	7	

បពឹកដេ់ថែ្ងបតង់)	ងពេរងសៀេ	(ថែ្ងបតង់ដេ់ងមា៉ា ង	5	លា្ង ច)		ឬ	ងពេ	លា្ង ច		

(ងមា៉ា ង	5	លា្ង ច		–	8	យប់)។	

ការ្ត់ជួបពិសេេ – ថថ្ 25 ដុល្ារេហរដ្ឋអាសមរកិ*

សបមាប់ការអងញ្ើញមកដេ់ងៅងពេងវលាជាក់លាក់មួយ	

បតរូវបាន្្េ់ជូនពីងមា៉ា ង	8	បពឹកដេ់ងមា៉ា ង	7	យប់		

ពីថែ្ងច័នទា រ�ូត	ដេ់ថែ្ងសុបក	ងៅោេ់ងពេមួយងមា៉ា ង	

និងកនលាោះងមា៉ា ងជាក់ៗងៅងេើន្�ិកា។	នងយជិក	

ថ ្្នកជួសជុេថែទារំបស់ងយើងនឹងមកដេ់ក្អុងរង្ង់	30	

ន្ទីថនងពេងវលាថដេបានបញ្្ក់។

*ថែលា�្ រួេអាចមានការថបបបបរួេ។

ការតភា្ជ ប់/ការជួេជុលឧបករ�៍

អ្នកបងច្កងទសរបស់ងយើងអាចស្រូចង�ើងងជើងបកាន	មា៉ា សុីនសម្ រួត	

សងមលាៀកបំោក់និងមា៉ា សុីនអាំងស្ច់	ងធ្ើការជួសជុេ	តិច	តួចងៅងេើ�កង្្	្ ទាោះ	

និងមា៉ា សុីនកង្្ទឹក	និងប្ រូរងចញនូវ	ថ ្្នកតភ្ាប់	ងធ្ើពីទង់	ថដងថដេរ្ាន	

ងបស្បតាមការថ�ន្ំ	ជាអនុ	ស្សន៍ងោយរ�កម្	

ការសុវតិ្ភាព្េិត្េរបស់អតិែិជន។	សូមចូេងៅកា	ន់ងរ�ទំព័រ	

socalgas.com/schedule-service	ឬងៅងៅកាន់	ងេខ		

1-800-427-2200	ងដើម្ីកំ�ត់ងពេងវលាសបមាប់ការថែទា	ំ

ជួសជុេរបស់អ្នក។
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េូមស្ញើតាមថបបេ�ីយ៍ការទូទាត់បង់ថថ្សៅកាន់៖
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

េូមេរសេរមកកាន់សយើងតាមរយៈ៖
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773

TDD/TTY	

(សបមាប់អ្នកមានការអន់ងខសាយែមែយក្អុងការនិយយឬស្្ប)់

សបមាប់ភាស្ង្សែងងទៀត	

រសបៀបទាក់ទងមកកាន់សយើង

ការស្្ើយតបការេស្រ្គ ឹះបន្ទា ន់សពញ 24 សម៉ាង
បបសិនងបើអ្នកមានភាពអាសន្នបន្ទា ន់ោក់ព័ន្ធនឹងឧស័្នធម្ជាតិ	សូមងៅទូរស័ពទា

មកបណ្ាញថខសែទូរស័ពទា	24	ងមា៉ា ងរបស់	ងយើងតាមរយៈងេខ	1-800-427-2200។		

TDD/TTY	1-800-252-0259.

មជ្ឈម�្ឌ លេបមាប់ទំន្ក់ទំនងអតិថិជន
បបសិនងបើអ្នកបតរូវការជំនួយ	សូមចូេងៅកាន់ងរ�ទំព័រ	socalgas.com	

ឬងៅទូរស័ពទាមកកាន់ងយើងតាម	រយៈងេខមួយក្អុងចំងណាមងេខដូចតងៅងនោះ៖

• ការស្្ើយតបេបមាប់ការេស្រ្គ ឹះបន្ទា ន់សពញ 24 សម៉ាង 

	 1-800-427-2200

• អតិថិជនលំសៅោ្ឋ ន	 1-800-427-2200

• អតិថិជនជាស្្បម័នអាជីវកមមា	 1-800-427-2000

• បរាក់បង្ិលេងមកវញិេបមាប់លំសៅោ្ឋ ន	 1-800-427-4400

• បរាក់បង្ិលេងមកវញិេបមាប់ពហុបគរួស្រ	 1-800-427-4400

• បរាក់បង្ិលេងមកវញិេបមាប់អាជីវកមមា 1-800-427-2000

មជ្ឈម�្ឌ លទទួលការសៅទូរេម័ពទាពហុភាស្

© 2017 Southern California Gas Company. ោ�ិជ្សញ្ញា រឺជាកម្សិទ្ធិថនម្ាស់ទីថទងរៀងខ្ រួនរបស់វា។		

រកសាសិទ្ធិបរប់យ៉ា ង N16G0078A 0117

Para asistencia en 
español, llame al

  
 

1-800-342-4545 
(SPANISH)

1-800-427-1429 
(MANDARIN)

1-800-427-1420 
(CANTONESE) 

1-800-427-0471 
(KOREAN)

1-800-427-0478 
(VIETNAMESE) 

1-888-427-1345

1-800-252-0259 
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