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مقدمة
لطاملا دام الزتام رشكتنا ®SoCalGas ومنذ أكرث من 149 عامًا بتوفري 

الغاز النظيف واآلمن واملوثوق إىل معالئنا. إننا ننقل الغاز الطبييع 
بأمان تام يف أنابيب متتد حتت األرض إل مقر إقامة معالئنا السكين 

ليستخدم يف الطبخ والتدفئة، وإىل املقرات الصناعية لعمالئنا ليستخدم 
يف تصنيع املنتجات وتوليد الكهرباء. مصم هذا الدليل ليجيب عن أي 

اسئلة قد تراودك بشأن سالمة وأمان استخدام الغاز الطبييع، ولزيودك 
بنصاحئ ويوفر لك خدمات أخرى.
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معلومات خاصة حباالت الطوارئ
ُيرىج االتصال بنا فوًرا يف حالة الشك يف وقوع أي حاالت لطوارئ 
الغاز الطبييع، أو إذا ما ساورتك شكوك بشأن راحئة غاز طبييع أو 

غاز أول أكسيد الكربون، عىل رمق 

.1-800-427-2200
قبل حاالت الطوارئ

اعرف أين يقع عداد غازك وأبق مفتاح 12 بوصة أو مفتاح أكرب  •
قابل للتعديل بتجهزيات طوارئك، أو بالقرب من خمرج بنايتك، 
أو بالقرب من مصام إغالق عداد غازك. ال ختزن املفتاح عىل 

العداد أو أنابيب الغاز األخرى.

ينبيغ تركيب حمبس قبل لك جهاز يعمل بالغاز الطبييع، فميا  •
بني اجلدار وبني وصالت اجلهاز. سيحمس لك احملبس بفصل 

الغاز الطبييع عن اجلهاز يف حالة وقوع ترسب يف جهاز 
بعينه، بداًل من أن تضطر لفصل خدمة الغاز الطبييع بأمكلها 

عن العداد. حتتاج بعض أنواع احملابس إىل مفتاح ربط 
لغلقها.

لملساعدة عىل منع خسان املاء لديك من التحرك أو السقوط  •
عند وقوع الزالزل، ثبته بشدة إىل احلائط يف ماكنني - عند 

الثلث العلوي والثلث السفيل من اخلزان - بربايغ ثقيلة وروابط 
معدنية. تأكد من وضع الرابط املعدين السفيل عىل األقل أربع 

بوصات فوق ضوابط منظم احلرارة. إن العدة املتوفرة يف أغلب 
األحيان يف خمزن املعدات احمليل. وحنن نويص باالستعانة 

مبهين مؤهل جماز يركبه لك.

السالمة
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اتصل بـ SoCalGas أو أي حمرتف مؤهل الستبدال أي  •
موصالت أنابيب ألومونيوم أو أنابيب حناس متصلة باألجهزة 

اليت تعمل بالغاز الطبييع مبوصل مرن من نوعية جيدة.
راجع أدوات السالمة مثل كشافات غاز أول أكسيد الكربون  •

والدخان، لضامن معلها بشلك حصيح.
وتأكد أن املوصالت املرنة غري قابلة للتلف، وأهنا ال متر من خالل  •

األرضيات أو اجلدران أو األسقف.

بعد حاالت الطوارئ
ال تطفئ الغاز عن عدادك مامل تشمت غازًا، أو تمسع صوت  •

ترسيب الغاز أو ترى اإلشارات األخرى للترسب، وفقط إن اكن 
الوضع آمنًا للقيام بذلك. وال تقم بإعادة توصيل الغاز بنفسك. 
بل اتصل بـ SoCalGas إلعادة تشغيل الغاز وتشغيل اخلدمة 

لالستخدام الصحيح.
احفص خسان املاء لديك وفتحات الهتوية يف فرنك. ويف  •

حال انفصال نظام التنفيس خالل زلزال أو حدث أخر فميكن 
أن يرسب أدخنة خطرة يف بيتك. ال تشغل عداداتك مامل تقم 

بتنفيهسا بالشلك الصحيح. إن عالمات وجود جهاز غري منفث 
بشلك حصيح تمشل رطوبة عىل النوافذ من الداخل، أو راحئة 

غري عادية عند تشغيل اجلهاز.
ال تدخن أو تشعل هلبًا وال تستعمل أي عدد كهربائية أو مفاتيح  •

األضواء أو أدوات أخرى ميكن أن تسبب رشارة حىت تتأكد من 
عدم وجود ترسب غازي.  
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ترسب الغاز الطبييع
ميكنك االنتباه إىل وجود ترسب غاز طبييع من خالل استعامل 

حواس البرص والمسع والمش.
النظر

تلف وصلة أحد األجهزة اليت تعمل بالغاز الطبييع. •
انتشار أوساخ أو ماء يف اهلواء. •
نباتات ميتة أو صفراء )يف منطقة رطبة عادة( بالقرب  •

من مناطق خط األنابيب.
نار أو انفجار بالقرب من خط أنابيب. •
خط أنابيب مكشوف بعد زلزال أو حريق أو فيضان أو  •

أية اكرثة أخرى.

المسع

صوت غري عادي مثل ههسسة أو صفري أو صوت  •
صاخب بالقرب من خط أو عدة الغاز.

الراحئة
 الراحئة املمزية* للغاز الطبييع. •

*بعض الناس قد ال يستطيعون مش الراحئة لعدم 
متكهنم من ذلك أو نتيجة إعياء مشي )عدم قابلية 
مؤقتة لمتيزي راحئة بعد التعرض املطول إلهيا( أو 

ألن الراحئة ختتيف برواحئ أخرى موجودة مثل رواحئ 
الطبخ أو الرطوبة أو العفن، أو الرواحئ الكمياوية. 

إضافة إىل ما سبق، فإن بعض الظروف يف األنبوب 
أو األتربة قد تتسبب يف تاليش الراحئة، أو خفوهتا 

حبيث ال يصبح مبقدورك كشفها من خالل حاسة 
المش.
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تلف أنابيب الغاز الطبييع أو عداده
قد يتسبب ترسب الغاز الطبييع من أي أنبوب، أو وصلة، أو عداد، 
يف نشوب حريق أو وقوع انفجار، يؤدي إىل تلف املمتلاكت أو إىل 

إصابات جسدية خطرية.

اتبع هذه االرشادات يف حالة مواجهتك ألي ترسب يف األنابيب، أو 
املوصالت، أو العدادات، أو إذا ممشت راحئة غاز طبييع، أو شككت 

يف وجود ترسب غاز طبييع.

أخل املنطقة فورًا واتصل من موقع آمن بـ SoCalGas  عىل  •
الرمق 2200-427-800-1 وعىل مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع.
اتصل بالرمق )911(، فوًرا مبجرد إخالء املنطقة، إذا تسبب  •

التلف يف وقوع ترسب للغاز الطبييع ميكن له أن يعرض 
األرواح للخطر، أو يتسبب يف إصابات جسدية خطرية أو 

إتالف لملمتلاكت.
ال تدخن، وال تشعل ثقاب، وال مشعة، وال أي نوع آخر من  •

أنواع اللهب.
ال تشغل أي جهاز كهربايئ، وال تشعل األضواء، وال تطفهئا،  •

وتوقف فوًرا عن استخدام أي جهاز ميكن أن يصدر عنه رشارة، 
مبا يف ذلك اهلاتف.

ال حتاول السيطرة عىل الترسب أو إصالح األنابيب التالفة أو  •
العداد بنفسك. ميكن أن تتولد حشنة كهرباء إستاتيكية بسبب 

ترسب الغاز الطبييع من األنابيب البالستيكية، وميكن هلذه 
الرشارة أن تشعل الغاز الطبييع. ابتعد فوًرا عن أي أجهزة 

مزودة مبحرك، أو أي معدات تعمل بالكهرباء، أو أي مركبات، 
وال تشغلها أو تطفهئا، لتكن يف أمان.

إغالق الغاز الطبييع يف حاالت الطوارئ
يمتزي األنبوب الذي مير من حتت األرض وصواًل إىل العداد بوجود 

حمبس غلق، وعادة ما يكون هذا احملبس موازي لألنبوب، ويقع عىل 
ارتفاع يرتاوح بني ستة إىل مثانية بوصات من سطح األرض.

استعمل مفتاح 12 بوصة أو مفتاحًا أكرب قاباًل للتعديل لتحويل الصامم 
ربع دورة يف أي من االجتاهني إىل أن يصبح الصامم متصالبًا مع 

األنبوب.

إن سددت الغاز عن عدادك، اتركه مغلًقا وال تقم بإعادة توصيل الغاز 
بنفسك. اتصل بـرشكة SoCalGas إلعادة الغاز الطبييع، وتوصيل 

اخلدمة إىل أجهزة مزنلك.

CUBIC
FEET

تعطیلتشغیل

األنابیب المملوكة 
SoCalGas لشركة

األنابیب المملوكة 
للعمیل 
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صيانة خطوط الغاز الطبييع
رشكة SoCalGas مسؤولة عن صيانة خطوط الغاز الطبييع اليت 

تنقل الغاز إىل عدادك.

ومع هذا، فإنك إذا كنت مالاًك ملبىن، أو مديًرا له، أو مستأجر، و/أو 
شاغل هلذا املبىن، تصبح مسؤواًل بالتبعية عن صيانة لك خطوط الغاز 

الطبييع واألجهزة املجاورة لعدادك. تتضمن خطوط الغاز اململوكة 
للعميل لك اخلطوط اليت متتد من:

من عداد الغاز الطبييع إىل األجهزة العاملة بالغاز يف ملكيتك •
من عداد غاز طبييع جبانب رصيف بيتك )عندما يكون موقع  •

العداد بعيًدا عن بيتك قلياًل(.
من عدادك ومتتد حتت األرض إىل بنايتك أو مدفأة محام  •

السباحة / اجلاكوزي أو شواية طعام أو أي من األجهزة األخرى 
اليت تعمل بالغاز الطبييع.

ميكن أن يمجن عن عدم صيانة أنابيب الغاز الطبييع أخطار حممتلة 
نتيجة تآلك األنابيب وترسيب الغاز. ينبيغ عليك احملافظة عىل 

الفحص الدوري خلطوط الغاز الطبييع حىت تمت صيانهتا بشلك 
سلمي، والكتشاف عوامل اخلطر، واليت تتضمن تآلك األنابيب )إذا 

اكنت األنابيب مصنعة من الصلب أو من أي معدن آخر( أو الترسيبات، 
وإصالح أي خماطر حممتلة عىل الفور. ميكن أن يساعدك فين مؤهل 

حمرتف مثل متعهد سباكة أو تدفئة، يف التعرف عىل أماكن خطوط 
الغاز املدفونة لديك، وحفصها، وإصالحها.

مالحظة: أن كنت متتلك نظام غاز مزود بعداد مجايع، فإن وزارة النقل 
األمريكية U.S. Department of Transportation تطلب منك 

إبالغ مستأجريك باملعلومات الواردة أعاله.

CUBIC
FEET

تعطیلتشغیل

األنابیب المملوكة 
SoCalGas لشركة

األنابیب المملوكة 
للعمیل 
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 معلومات بشأن عداد الغاز الطبييع 
لقد قامت SoCalGas برتقية عدادات الغاز الطبييع باستخدام عداد 
متقدم )Advanced Meter( مزود بأجهزة تواصل. يقرأ هذا اجلهاز 
اسهتالكك وينقل معلومات االسهتالك إىل SoCalGas ألغراض إعداد 

الفواتري. ميكنك إدارة اسهتالكك للطاقة والتحمك فيه بصورة أفضل 
من خالل معلومات االستخدام اليويم وأدوات التحليل املتوافرة عىل 
اإلنرتنت من خالل حسايب )My Account(. جسل الدخول وانقر 

عىل عالمة تبويب "طرق التوفري" لتصل إىل األدوات التفاعلية اجلديدة. 
أجب عىل بضع أسئلة بسيطة لتحصل عىل حتليل طاقة ألجهزتك 

املزنلية، باإلضافة إىل:

توصيات ونصاحئ خمصصة -

مقارنة اسهتالكك باسهتالك اجلريان -

خطة معل الطاقة اليت ختتارها بصورة تناسب أسلوب حياتك -

لملزيد من املعلومات ُيرىج زيارة موقعنا عىل االنرتنت

.socalgas.com/advancedmeter 
 Advanced( أما بالنسبة ملن ال تتوافر لدهيم العدادات املتقدمة

Meters(، تقرأ العدادات مرة لك هشر أو عند التوارخي احملددة 
)املطبوعة عىل فاتورتك(. وإن تعذر الوصول إىل عداد ملكيتك ألي 
سبب من األسباب، فسوف يمت تقدير االسهتالك وإرسال الفاتورة 
املقدرة والتاكليف إليك. ال نحمس ملوظفينا قاريئ العدادات بدخول 
الساحات اليت تتواجد هبا الكالب اخلطرة، بل ومننعهم من دخول 

الساحات يف حال وجود كالب بشلك عام. لذا وحرصًا عىل سالمة 
موظفينا، يطلب منك إبقاء كالبك بعيدًا عن عداد الغاز. ابق كالبك يف 
املزنل أو يف املرآب أو أي ماكن أخر آمن وبعيد. تمت جوالت قاريئ 

العدادات يف أيام العمل. إن الكالب املقيدة أو املربوطة ال توفر ملوظفينا 
بيئة معل آمنة.

كيفية قراءة عدادك 
يجسل عداد غازك استعامل 
طاقتك باألقدام املكعبة من 
الغاز الطبييع. وميكن أن 
تكون قراءة العداد هسلة 
كهسولة قراءة الساعة. 

ابدأ من اليسار إىل الميني، 
وأقرأ فقط األرقام الكبرية واليت تشري إىل 1000 دورة وأكرث، أما 
األرقام الصغرية فهي لغرض التجريب فقط. عندما يكون املؤرش بني 

رمقني، جسل الرمق األصغر. قراءة املثال أعاله يه 6084. ولفحص 
مكية الغاز الطبييع املستعمل، انظر إىل القراءة املكتوبة يف بداية 

الفاتورة واقرأ هناية الفاتورة )هاتان القراءتان مطبوعتان يف فاتورتك( 
والفرق بني الرمقني يكون مقدار الغاز املسهتلك مبائت األقدام املكعبة.
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 اتصل برمق 811 قبل أن تبدأ احلفر
- إنه جماين!

خدمة الرمق 811 جمانية، وبإماكهنا أن تساعد يف الوقاية من 
اإلصابات، وتلفيات املمتلاكت الباهظة، ومتنع اخلسائر يف خدمات 

املرافق.
قد تقع خطوط األنابيب يف أي ماكن، مبا يف ذلك حتت الشوارع، أو 

األرصفة أو يف ملكية خاصة، أحيانًا فقط حتت السطح ببضع بوصات. 
إذا كنت ختطط لرتكيب سور أو زرع جشرة، أو للحفر ألي سبب، 

فينبيغ عليك محاية خطوط األنابيب من خالل اتباع خطوات التأمني 
التالية:

1. حدد املوضع املقرتح للحفر وضع عالمة عيل هذه املساحة بالطالء 
األبيض، أو من خالل أي وسيلة أخرى مناسبة لتحديده.

2. اتصل خبدمة Underground Service Alert )التنبيه حلاالت 
أمعال احلفر( من خالل 811 بداية من الساعة 6 صباًحا وحىت 

الساعة 7 مساء، من يوم االثنني وحىت يوم امجلعة )باستثناء أيام 
 california811.org العطالت(، أو أرسل طلب حتديد املوقع عىل
قبل أن تبدأ احلفر بيويم معل عىل األقل. سوف يمت التنسيق بني 

 Underground Service خدمة التنبيه حلاالت أمعال احلفر
Alert وSoCalGas وأحصاب املرافق األخرين يف املنطقة لتأشري 

 مواقع خطوط املرافق املدفونة اململوكة هلم. 
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تذكر أننا ال نستخدم سوى الطالء األصفر واألعالم أو األوتاد 
لتأشري مواقع أنابيب الغاز الطبييع اخلاصة بنا. تستخدم 
املرافق األخرى ألوان أخرى لتأشري خطوط مرافق اهلاتف، 
أو االتصاالت، أو املاء، أو اخلطوط األخرى اليت متتد حتت 

األرض.
3. انتظر حىت نؤرش عىل مواضع خطوط أنابيب الغاز الطبييع 

اخلاصة بنا، وحندد لك نوعية املواد املصنع مهنا األنابيب 
وأقطارها، أو خنطرك بأن املنطقة خالية من األنابيب قبل أن 

تبدأ احلفر.
4. ال تستخدم سوى املعدات اليدوية فقط للحفر وال تتجاوز 
معق 24 بوصة للك عالمة تدل عىل خط مرافق، لتحديد املوقع 
الدقيق للك اخلطوط قبل استعامل أي معدات تنقيب كهربائية 

يف املنطقة.
5. أبلغ فوًرا عن أي تلف باألنابيب، وهذا عن طريق االتصال 

 برشكة SoCalGas عىل الفور من خالل الرمق
 2200-427-800-1. ال يوجد ما يمسى بتلف أقل أمهية من 
أن يبلغ عنه. حىت لو اكن التلف بسيطًا مثل انبعاج طفيف أو 
كشط يف األنبوب أو طالؤه أو أي ملحق متصل خبط األنابيب 

أو يوازيه ميكن أن ينشأ عنه تلف خطري يف املستقبل.
حىت إذا كنت قد استعنت خبدمات مقاول أو متعهد، ينبيغ 

أن تتأكد من اتصال املتعهد برمق 811 ليتأكد من تأشري 
اخلطوط.

ال تؤرش رشكة SoCalGas عىل خطوط الغاز الطبييع اململوكة 
للعمالء، واليت عادة ما متتد من عداد الغاز الطبييع إىل معدات 

العميل واألجهزة اليت تعمل بالغاز الطبييع. تنصحك رشكة 
SoCalGas بأن تتصل بفين حمرتف مؤهل لتحديد مواقع االنابيب 

حبيث حيدد موقع خطوط الغاز اململوكة للعمالء ويؤرش علهيا قبل البدء 
يف تنفيذ مرشوعك.
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الوصول اآلمن لفحص العداد وصيانته
ينبيغ عليك أن متكن موظيف رشكة SoCalGas من الوصول إىل 

لك مرافق وأنابيب الغاز الطبييع ألغراض الفحص الدوري والصيانة 
حفاًظا عىل سالمتك، وتتضمن هذه املرافق عداد الغاز الطبييع. متتلك 
SoCalGas العداد واملنظم واألنابيب املتصلة هبام مما يقع يف نطاق 
 25 Tariff Rule يف ملكيتك، وهلا احلق يف صيانهتم. واستنادًا إىل
 California Public اليت تلزتم هبا جلنة اكليفورنيا لملرافق العامة
)Utilities Commission )CPUC، تمتتع SoCalGas باحلق يف 
الوصول إىل مرافقها الواقعة يف ملكيتك. والبد أن يكون ملوظفينا ممر 

آمن إىل العداد ويتوجب أن خيلو من الجشريات أو البنايات أو احلطام 
أو أية أخطار ميكن التعرث هبا. تأكد من تفقد الطريق إىل عدادك لضامن 

خلوه من الظروف غري اآلمنة. وإن كنت تفضل إغالق بوابتك، فسيرتك 
موظيف رشكة SoCalGas إشعار يتضمن تعلميات التواصل حبيث 

ميكننا ترتيب موعد الفحص والصيانة الرضوريان ملرافق الغاز الطبييع 
اخلاصة بنا. ويف حالة الطوارئ، ينبيغ أحيانًا عىل قسم ماكحفة 

احلرائق أو SoCalGas إغالق العداد من أجل السالمة العامة، فالرجاء 
مضان هسولة الوصول إىل هناك يف لك األوقات.

العالمات املشرية إىل مواقع خطوط األنابيب الرئيسية
تشري العالمات إىل املوقع التقرييب خلطوط األنابيب املدفونة. وال 

تشري العالمات إىل العمق أو عدد خطوط األنابيب يف املنطقة. لعرض 
اخلرائط وحتديد املواقع التقريبية خلطوط أنابيب الغاز الطبييع 

الرئيسية يف منطقتك، يرىج زيارة موقع socalgas.com ملراجعة 
خرائط نقل الغاز وخرائط توزيع أنابيب الضغط العايل التفاعلية 

 National Pipeline أو زيارة موقع ،)»Maps« احبث عن خرائط(
Mapping System )نظام خرائط خطوط األنابيب الوطنية( عىل 

االنرتنت من خالل الرابط npms.phmsa.dot.gov. تشري اخلرائط 
إىل املوقع العام فقط خلطوط األنابيب وجيب أال تستعمل بدياًل عن 

االتصال برمق 811 عىل األقل قبل يويم معل من بدء احلفر.

األحمر: كھرباء

األصفر: غاز أو بترول أو بخار

البرتقالي: االتصاالت

األزرق: ماء

البنفسجي: ماء معاد التنقیة

األخضر: مجاري

الوردي: تأشیر مؤقت

األبیض: تنقیب محتمل
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تضع رشكة SoCalGas السالمة قبل أي اعتبار أخر
نؤدي مهام تفقد سالمة خط األنابيب بشلك دوري، مبا يمشل ذلك من 

مراقبة واختبار وتصليح واستبدال خلطوط األنابيب. نمتزي ايًضا بإجراء 
تدريب واختبار تقين مسمتر ملوظفينا. وخططنا لإلدارة الزنهية متوافرة 

ومتاحة ملراجعة أنشطتنا املسمترة، وملعرفة أمهيهتا للحفاظ عىل السالمة 
وللصيانة. إننا حنافظ عىل عالقات مسمترة مع مسؤويل االستجابة 

حلاالت الطوارئ، رغبة يف اإلعداد ألي حاالت طوارئ ألنابيب الغاز، 
واالستجابة هلا. وينبيغ أن تمتكن رشكة SoCalGas من الوصول 

إىل خطوط األنابيب مبارشة حىت تمتكن من إجراء الصيانة والفحص 
الرضوريني، ومن االستجابة حلاالت طوارئ األنابيب عىل الفور. وهتيب 

رشكة SoCalGas مبالك البنايات أال يضعوا عوائق مثل األجشار 
والجشريات واألسيجة واألبنية، وغريها من التجاوزات يف طريق 

الوصول املبارش إىل األنابيب.

العبث بالعداد
ميكن أن يتسبب العبث بعداد غاز / أو أنابيب الغاز بانفجار أو حريق. 

وجيرم California Penal Code )قانون عقوبات اكليفورنيا( أي معل 
مقصود من شأنه إزالة أو عرقلة أو التدخل يف أي مصام أو عداد أو 
أنبوب أو أي من الرتاكيب عىل أي خط غاز رئييس أو خط األنابيب.

ومينع منعًا باتًا تركيب أو وصل أي أنبوب أو أداة أو عدة إىل عداد 
الغاز الطبييع أو أي من أنابيب الغاز أو مقرة خدمة الغاز، وستمت إزالة 

اكفة األمعال املخالفة وميكن أن يرتتب علهيا الغرامات املالية.

ال تستعمل عداد الغاز أو رافعة الغاز أو أنابيب الغاز أو أي من املعدات 
أو امللحقات ذات العالقة للوصل الكهربايئ أو لالستخدام الكهربايئ ألن 
ذلك غري آمن وال يحمس به. احذر عند مالمسة عدادات الغاز أو رافعات 

الغاز أو أنابيب الغاز أو أي من املعدات أو أي من املكونات األخرى 
امللحقة هبم. إن العدد البيتية التالفة أو توزيع األسالك الكهربايئ البييت 
اخلاطئ ميكن أن يوصل كهرباء بشلك غري مقصود إىل املعدات العاملة 

بالغاز وميكن أن حيدث صدمة كهربائية.

 California Public Utilities Commission ومبوجب تعلميات
)CPUC( )هيئة مرافق اكليفورنيا العامة – يس يب يو يس(، مضن 

General Order 112 – E )النظام العام 112 فقرة هـ( ختول 
SoCalGas فقط إلغالق خدمة الغاز.

يتوجب عىل اكفة املسهتلكني محتل تلكفة رسقات الغاز. إذا اكنت لديك 
معلومات حول أي خشص يقوم بالعبث بعداد الغاز أو أنابيبه فيتوجب 

عليك التبليغ عنه إىل SoCalGas، وسيمت احملافظة عىل رسية ماكملتك.
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سالمة األجهزة والعدد
صيانة األجهزة اليت تعمل بالغاز مسؤولية العميل دومًا. وتساعد 

الرعاية الصحيحة للعدد واألجهزة عىل إبقاهئا عاملة بشلك آمن وفعال. 

وفميا ييل بعض اإلرشادات املهمة:
احفص أجهزتك اليت تعمل بالغاز سنويًا من قبل حمرتف مؤهل  •

.SoCalGas جماز أو
ال ختزن اخلرق أو املامحس أو أية مادة ورقية قابلة لالشتعال أًيا  •

اكنت وما إلهيا بالقرب من أي جهاز يعمل بالغاز الطبييع.
ال ختزن أبدًا أي يشء بالقرب من عدة غاز قد يصد تيار اهلواء  •

الطبييع
ال ختزن أو تستعمل منتجات قابلة لالشتعال يف نفس الغرفة أو  •

بالقرب من عدة الغاز أو أية عدد تنتج احلرارة. وتمشل املنتجات 
القابلة لالشتعال البزنين والطالء الرذاذ واملذيبات ومبيدات 
احلرشات واملواد الالصقة واألصباغ واملنظفات واحلاويات 

املضغوطة األخرى.
ال تستعمل أبدًا شوايتك أو فرنك لتدفئة بيتك ألن هذه األجهزة  •

غري مصممة هلذا الغرض.
ينبيغ تركيب األجهزة اليت تعمل بالغاز الطبييع يف املرآب  •

السكين حبيث ال تقل املسافة بني املواقد أو مواقد االحرتاق 
وبني سطح األرض عن 18 بوصة )450 مم(، ما مل تصنف 

هذه األجهزة باعتبارها »مقاومة لالحرتاق بفعل األخبرة القابلة 
لالشتعال«.
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تذكري بسالمة األجهزة والعدد
 U.S. Consumer Product Safety Commission تقوم
)CPSC( جلنة سالمة البضائع االسهتالكية يف الواليات املتحدة 

األمريكية )يس يب إس يس( باإلعالن عن براجم السالمة بصورة 
دورية لبعض عدد ومعدات الغاز. 

وتتوفر املعلومات ذات الصلة عىل املوقع )cpsc.gov( أو عن طريق 
االتصال بـ CPSC عىل الرمق 2772-638-800-1 أو اهلاتف النيص/

هاتف املراسلة 1-800-638-8270.

نصاحئ السالمة واألمان عند استخدام موقد الغاز الطبيع
أبق املنطقة العليا من الفرن نظيفة من الدهن. فالدهن قابل  •

لالشتعال والمكية الكبرية منه تؤدي إىل نشوب حريق.
ال تستعمل سطح الفرن العلوي لتخسني البيت. •
ال تضع ورق قصدير ألومونيوم عىل السطح العلوي من الفرن  •

لتجنب سد منافث العادم مما قد يؤدي إىل التممس بغاز أول 
أكسيد الكربون.

نصاحئ السالمة واألمان عند استخدام مدفأة الغاز الطبييع
املدفأة األرضية

جتنب تاكثف األنجسة ومجتعها عىل املدفأة األرضية بتنظيفها  •
بانتظام باملكنسة الكهربائية وتنظيف املنطقة احمليطة هبا، لتعمل 

بصورة سلمية.
ابعد األطفال عن الشواية، فسطحها يخسن للغاية عند معلها. •

املدفأة اجلدارية
نظف داخل املقصورة الداخلية، ونظف جدار التنفيس مرة لك  •

هشر خالل مومس التدفئة ملنع مجتع األنجسة.

احرتس: مواقد الغاز غري املنفسة غري آمنة وال يحمس 
باستخدامها يف اكليفورنيا.
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نصاحئ السالمة واألمان عند استخدام خسان املاء 
الذي يعمل بالغاز الطبييع

تركب خسانات املاء يف املرائب وجيب أن ترفع حىت تكون  •
شعلة اإليقاد وغري ذلك من الشعالت بعيدة عن األرضية 

حبوايل 18 بوصة، أو تركب وفق توجهيات البناء احمللية، 
وحبسب إرشادات التصنيع.

ميكن أن تتسبب الزالزل بتحريك أو سقوط خسانات املاء غري  •
املثبتة، ولملساعدة عىل منع هذا، ثبته إىل احلائط من موضعني 

-عند الثلث العلوي والثلث السفيل من اخلزان- بربايغ ثقيلة 
وروابط معدنية. تأكد من وضع الرابط املعدين السفيل أعىل 
من ضوابط منظم احلرارة بأربع بوصات عىل األقل. والعدد 

متوافرة يف خمزن املعدات احمليل عىل األغلب، وإننا نويص 
باستعامل خدمات فين حمرتف مؤهل وجماز لريكبه لك.

ضبط احلرارة عىل درجات منخفضة ميكن أن مينع احلوادث  •
ويقلل من التاكليف. درجات حرارة املاء اليت تتجاوز 125 

درجة فهرهنيت تستطيع التسبب باحلروق احلادة وحىت املوت. 
تتطلب األرس اليت تتضمن أطفال صغار أو مسنني درجة 

حرارة 120 درجة فهرهنايت أو أقل لملاء، أخفض درجة حرارة 
منظم احلرارة ملنع مالمسة املاء »الساخن«. ُيرىج مراجعة 
توصيات جهة تصنيع خسانك لضبط إعدادات درجة احلرارة 

لخسان املاء يف وضع آمن.

نصاحئ السالمة واألمان عند استخدام جمفف يعمل 
بالغاز 

ينبيغ هتوية املجفف الذي يعمل بالغاز الطبييع مبنفث خارج  •
املزنل.

جيب أال يكون منفس املجفف يف غرفة علوية أو مدخنة أو  •
حائط أو سقف أو ماكن مغلق يف بناية.

ال تستعمل إال قناة تنفيث وهتوية معدنية مطابقة لملواصفات  •
فمل يعمتد استخدام مادة البالستيك أو الفينيل لالستخدام يف 

املجففات اليت تعمل بالغاز الطبييع.
تفقد مرصف تنفيس املجففة بانتظام لضامن خلوه من أي كرس  •

أو انبعاج أو انسداد.
أبق مرصف التنفيس واملنطقة احمليطة به خالية من ترامك ••

تشاباكت األنجسة.

نصاحئ السالمة واألمان عند استخدام مداخل موقد 
الغاز الطبييع

لملساعدة عىل جتنب احلوادث اخلطرية، يتوجب إبقاء الصامم  •
املنظم مفتوحًا عىل الدوام. استخدم قفل الصامم املوجود يف 

عدة التجميع.
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نصاحئ لسالمة عزل العلية
بعد العزل عن لك مصادر احلرارة واألفران وخسانات املاء  •

وجتهزيات اإلضاءة وحمراكت املراوح وحموالت جرس الباب 
واملداخن وأنابيهبا واملتنفسات.

ركب حاجزًا مصنوع من مادة غري قابلة لالشتعال حول مصادر  •
احلرارة املذكورة أعاله.

أبعد العزل عن اكفة األسالك املكشوفة والمتديدات السلكية. •
أبق فتحات منافذ اهلواء إىل املوقد الذي يعمل بتيار هواء مندفع  •

خالية من أي عزل.
اترك املتنفسات من دون تغطية. •
تفقد العزل يف العلية بشلك دوري. •
اتصل مبتعهد عزل جماز حكومًيا إذا اكن لديك أي سؤال حول  •

الرتكيب الصحيح.

أول أكسيد الكربون
ينبيغ لرشكة SoCalGas أو فين حمرتف مؤهل وجماز حفص أجهزة 
مزنلك اليت تعمل بالغاز الطبييع لك عام. قد يؤدي التخلف عن إجراء 
الفحص السنوي والصيانة إىل تناقص فعالية تشغيل األجهزة ومعلها، 
ويف بعض األحيان قد يؤدي إىل التعرض اخلطر إىل غاز أول أكسيد 

الكربون.
إن غاز أول أكسيد الكربون غاز عدمي اللون وعدمي الطعم وعدمي 

الراحئة ويتشلك عندما حترق مواد يدخل يف تركيهبا الكربون مثل 
الكريوسني والبزنين والربوبان والغاز الطبييع والنفط اخلام والفحم 

واخلشب بمكيات غري اكفية من األكجسني وحتدث احرتاقا ناقصًا غري 
اكمل. ويف حالة األجهزة املزنلية اليت تعمل بالغاز الطبييع، فإن هذا 
ميكن ينتج عن الرتكيب غري السلمي، أو التخلف عن الصيانة، أو سوء 
االستعامل، أو تلف األجهزة. وحيث أن غاز أول أكسيد الكربون حيل 
حمل األكجسني يف الدم، فإن التعرض إىل الرتكزيات العالية منه أو 

التعرض املطول لرتكزيات عادية من غاز أول أكسيد الكربون ميكن 
أن يتسبب بعدد من األمراض اخلطرية اليت قد تسبب إصابات بالغة 

اخلطورة أو تؤدي إىل الوفاة حبسب مستوى التعرض هلذا الغاز ومدة 
التعرض له.

كن حذرًا يف حالة:
هلب مشتعل غري مستقر وأصفر كبري عىل املوقد. •
راحئة الذعة غري عادية عند تشغيل اجلهاز واليت قد تشري إىل  •

تكون األلدهيدات اليت تعد ناجت عريض عن االحرتاق غري التام.
غثيان غري مفرس أو مخول أو صداع أو دوخة أو تقيؤ أو تشويش  •

عقيل أو ضيق تنفس أو أعراض شبهية باألنفلونزا. 
وإن شككت وجود غاز أول أكسيد الكربون:

إن اكن الوضع آمنًا، فأطفئ اجلهاز املشتبه هبا فورًا. •
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أخل املاكن واتصل بالرمق 911. •
اطلب الرعاية الطبية الفورية إن ظهرت أعراض التممس بأول  •

أكسيد الكربون عىل أي من األفراد املتواجدين يف البيت.
اتصل بـ SoCalGas لفحص اجلهاز التالف، أو حمرتف مؤهل  •

جماز ليجري الفحص عىل الفور.
ال تستعمل عدة الغاز املشتبه فهيا إىل أن يمت حفصها وصيانهتا،  •

والتأكد من سالمة تشغيلها واستخدامها.

أجهزة اإلنذار للتحذير من غاز أول أكسيد الكربون
 California’s Carbon Monoxide Poisoning يتطلب

Prevention Act )قانون اكليفورنيا للوقاية من التممس بأول أكسيد 
الكربون( من اكفة األبنية السكنية اليت يوجد هبا عدة حمرقة أو 

مدفأة أن تكون جمهزة بأجهزة إنذار من غاز أول أكسيد الكربون. 
 California State ولن تستخدم إال أجهزة اإلنذار املعمتدة فقط من

Fire Marshall )دائرة قسم ماكحفة احلرائق يف اكليفورنيا( و
)UL( Underwriter’s Laboratories )عالمة املطابقة األمريكية 

– يو إل(. وتتوفر أجهزة اإلنذار يف حمال العدد احمللية وخمازن 
جتهزيات املنازل.

التبخري
ستغلق SoCalGas اخلدمة قبل تبخري املنازل أو املاكتب وتعيد وصل 

اخلدمة بعد ذلك. وال يرصح لغري SoCalGas فقط بإغالق مصام 
خدمة الغاز. وال حيق ملقديم خدمات التبخري تأدية هذه املهمة. ستوفر 

SoCalGas اكفة اخلدمات املتعلقة بإغالق الصامم وإعادة فتحه 
وبدون محتيلك أية تاكليف. وسيتفقد موظفو SoCalGas لك األجهزة، 

ويعدلوهنا للتشغيل السلمي جكزء من معلية إعادة توصيل اخلدمة.

ومن أجل إغالق اخلدمة للتبخري، يتوجب التقدم بطلب لذلك قبلها بيويم 
معل أو أكرث. ومن أجل إعادة توصيل الغاز يطلب منك إخطارنا بذلك 

قبل يوم معل واحد عىل األقل. 

اتصل باهلاتف 2200-427-800-1 لتحديد موعد تقدمي اخلدمة. 
ال حتدد مواعيد إعادة تشغيل اخلدمة يف مدة أقل من يويم معل 

عىل أقل تقدير من تنصيب معدات التبخري والقيام بتبخري الرتاكيب. 
وميكن أن يمت حتديد موعد إعادة توصيل اخلدمة، حبيث يمت يف 

نفس يوم إزالة تنصيبات التبخري إن قدمت لـ SoCalGas هشادة 
»Certification For Re-Entry« )هشادة إلعادة دخول املباين( 

من متعهدي أمعال التبخري. وُيرىج من جانبمك توفري مدخل آمن 
وخايل من العوائق إىل عداد الغاز وإىل الباب األمايم لملزنل.
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قراءة فاتورتك الهشرية
1.   معلومات التواصل.

يبني ملخص احلساب بوضوح رصيدك السابق، ومدفوعاتك   .2
السابقة باإلضافة إىل تلكفة اسهتالكك احلايل.

حتديد مواعيد استحقاق الدفع وقمية مبلغ الفاتورة بهسولة.  .3
رمس األمعدة البيانية يوحض لك مقارنة االسهتالك مبجرد   .4

النظر.
حتقق من معلومات اسهتالكك للغاز الطبييع بهسولة ويرس.  .5

حتديد ماكن جديد للرسائل اهلامة، ولطرق إدارة فاتورتك للغاز   .6
الطبييع.

يظهر اخلصم للعمالء املشرتكني يف خدمة CARE يف سطر   .7
بند منفصل يف فاتورتك.

إننا نوفر لك خدمة تقدمي الفواتري والدفع بغري أوراق من خالل   .8
.»My Account«

دفع الفواتري

18



MY ACCOUNT )حسايب(
خدمة My Account متاحة للعمالء السكنيني وكذلك للعمالء 

التجاريني من خالل الولوج عىل اإلنرتنت. مبجرد أن تجسل حساب 
يف My Account يصبح بإماكنك:

عرض فاتورتك للغاز الطبييع ودفعها من خالل موقعنا اآلمن  •
عىل اإلنرتنت

حتديد موعد دفع ملرة واحدة، أو مواعيد دفع متكررة. •
حتديد مواعيد تذكري إضافية بالفاتورة من خالل الربيد  •

اإللكرتوين
طلب مهلة لدفع الفاتورة •
حتديد مواعيد اخلدمة، أو عرضها أو الغاهئا •

اخلصم املبارش
يحمس لك نظام اخلصم املبارش خبصم فاتورتك الهشرية آليًا 

من حسابك البنيك يف خالل 10 أيام من إرسال إشعار فاتورتك 
الهشرية إىل بريدك اإللكرتوين. ميكنك التجسيل الستالم فاتورتك 
اإلليكرتونية. ويمت هذا ببساطة من خالل التجسيل لدفع فاتورتك 

 .socalgas.com/myaccount  بغري أوراق عىل موقعنا

خيارات الدفع اإلضافية
debit/ATM أو electronic check ميكنك الدفع من خالل

أو من خالل بطاقات ائمتان MasterCard/VISA مقابل أتعاب 
إضافية من خالل مزود خدمة مستقل امسه BillMatrix. ويف 

حني أن SoCalGas ال تتقاىض أي رسوم عن هذه اخلدمة، إال أن 
BillMatrix يتقاىض 1.50$ للك حتويل. للدفع عن طريق اهلاتف 

بواسطة BillMatrix. اتصل عىل الرمق 1-800-232-6629.

وميكنك أيًضا دفع فاتورتك من خالل اهلاتف عن طريق التجسيل يف 
 .)Pay by Phone( للدفع من خالل اهلاتف SoCalGas برناجم
وميكنك زيارة موقع socalgas.com، وتليق طلب التجسيل من 

خالل البحث عن )Bill Matrix( ومحتيل التطبيق. ومبجرد أن 
 تشرتك، ميكنك دفع فاتورتك من خالل االتصال برمق

.1-800-427-2700

LEVEL PAY PLAN – خطة تسوية الدفع
تجسل هذه اخلطة متوسط اسهتالكك السنوي للغاز الطبييع، 

وتاكليفه خالل فرتة 12 هشر. وحيهنا تدفع مبلغ متوسط الفاتورة 
الهشري بداًل من دفع التاكليف الفعلية لالستخدام. وميكن إعادة 

تقيمي مبلغ خطة التسوية، وإعادة ضبطه عىل فرتات مبدة ستة 
أهشر، يف حالة وجود زيادة كبرية أو نقص خضم يف اسهتالك 

الغاز الطبييع، أو يف تلكفة الغاز الطبييع. جسل يف خطة تسوية 
 الدفع )Level Pay Plan( عىل موقعنا 

.socalgas.com/levelpayplan
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THIRD-PARTY NOTIFICATION )إشعار الطرف 
 الثالث(

إن كنت تعاين أحيانًا من نسيانش دفع فواتري الغاز – أو تعرف 
خشصًا يعاين لتذكر دفع فاتورة الغاز الهشرية، ميكن لربناجم 

إشعار الطرف الثالث )Third Party Notification( اخلاص 
بنا أن يساعدك. الربناجم جماين وبإماكنه املساعدة عىل محايتك 
من قطع خدمة الغاز نتيجة التخلف عن دفع الفاتورة. وإليك طريقة 

معله: ختتار صديقًا، أو قريبًا، أو واكلة اجمتاعية تأمتهنا لتليق 
نخسة اإلخطارات املستحقة السابقة. الطرف الثالث ليس مسؤواًل عن 

الفاتورة، لكن يذكرك بالدفعة املستحقة، حبيث ميكنك بعدها اختاذ 
اخلطوات الرضورية لتفادي إغالق خدمة الغاز. لملزيد من املعلومات، 

تفضل بزيارة socalgas.com/thirdparty أو اتصل عىل 
 الرمق 2000-427-800-1 اهلاتف النيص/هاتف املراسلة 

.1-800-252-0259

هل حتتاج إىل مهلة إضافية للدفع؟
تستحق الفواتري حال التسلمي وتعترب متأخرة الدفع إن مل تدفع خالل 

19 يومًا من تارخي إرسال الربيد املكتوب عىل الفاتورة. ويتوجب 
أن جتعل الشياكت واجبة الدفع لصاحل رشكة SoCalGas. وفميا 
ييل تفسريات خيارات الدفع املتوفرة حاليًا. ولملزيد من املعلومات 

حول خيارات دفع الفواتري، تفضل بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت 
.socalgas.com/pay-bill

أدوات تساعدك يف توفري لك من الطاقة واملال.
طرق للتوفري

تفضل بزيارة طرق للتوفري »Ways to Save« من خالل  •
 الدخول عىل حسايب »My Account« عىل موقع

socalgas.com، لعرض اسهتالكك اليويم من الغاز 
الطبييع وتوقيت هذا االسهتالك وتاكليفه.

حدد أهداف التوفري، لتحصل عىل نصاحئ متكنك من حتقيقها •
وشاهد حتليل تأثري الطقس، وغريه من العوامل يف فاتورة  •

اسهتالكك الهشري من الغاز الطبييع.

تنبهيات متابعة الفاتورة
راقب تاكليف اسهتالكك للغاز الطبييع من خالل دورة الفوترة. •
اختذ خطوات حقيقية لرتشيد اسهتالكك ولتجنب املفاجآت. •
تلىق حتذيرات واخطارات تنبيه أسبوعية بغري أي تلكفة  •

إضافية من خالل الربيد اإللكرتوين و/أو الرسائل النصية.

ُيرىج زيارة موقعنا لتجسيل الدخول أو لتجسيل حساب جديد 
.MyAccount.SoCalGas.com عىل
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التخفيضات والمساعدة في دفع الفاتورة
 CALIFORNIA ALTERNATE RATES FOR ENERGY

)CARE( برناجم معدالت الدفع البديلة لاكليفورنيا
يتوفر خصم يبلغ 20% للزبائن املؤهلني من حيث مستوى الدخل، 

وهذا عن طريق برناجم معدالت الدفع البديلة لاكليفورنيا، لملزيد 
من املعلومات، أو لتطبيق اخلصم، تفضل بزيارة موقعنا عىل 

 socalgas.com/care، أو االتصال عىل رمق اهلاتف 
2200-427-800-1 أو عىل اهلاتف النيص/هاتف املراسلة 

.1-800-252-0259
 برناجم املساعدة يف التوفري وترشيد اسهتالك الطاقة* 

تتوفر خدمة توفري الطاقة املجانية لملزنل من خالل حتسني مرافق 
عىل غرار عزل العلية وسد األبواب املواتية للرياح، وتقليل تدفق 

دش االستحامم بغري تلكفة إضافية لملؤهلني من أحصاب البيوت 
 Energy Savings أو املستأجرين وذلك عن طريق برناجم

Assistance Program. لملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 
socalgas.com/improvements أو اتصل عىل الرمق 

.1-800-331-7593
اكليفورنيا  والية  مرافق  معالء  قبل  من  ممول  الطاقة  اسهتالك  وترشيد  التوفري  يف  املساعدة  برناجم 
 California Public Utilities.هيئة رعاية  حتت   Southern California Gas Company
Commission. ميكن تعديل هذا الربناجم أو إلغاؤه بغري إشعار مسبق. رشكة غاز جنوب اكليفورنيا 
Southern California Gas Company غري مسؤولة عن أي بضائع أو خدمات خيتارها العميل. 

العمالء غري جمربين عىل رشاء أي بضائع أو خدمات إضافية من املتعهد.

براجم مساعدة العمالء
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خط األساس الطيب
تلىق مكية أكرب من الغاز الطبييع بأسعار اقل، يف حالة إذا ما اكن 
أحد أفراد مزنلك يعاين من حالة طبية تؤهله لتطلب استخدام مكيات 

إضافية من الغاز الطبييع لتدفئة املزنل. لملزيد من املعلومات، 
تفضل بزيارة socalgas.com/medical أو اتصل بالرمق 

.1-800-427-2200 
GAS ASSISTANCE FUND )صندوق متويل املساعدة( 

)GAF(
تتوافر مساعدة يف الفاتورة ملرة واحدة للعمالء املؤهلني من حيث 

 Gas Assistance Fund الدخل خالل األهشر الشتوية من خالل
)صندوق متويل املساعدة( )GAF(. لملزيد من املعلومات، تفضل 

بزيارة socalgas.com/gaf، أو اتصل عىل الرمق 
1-800-427-2200 

برناجم املساعدة يف دفع فواتري طاقة املزنل ألحصاب 
)LIHEAP( الدخل املنخفض

تتوافر خدمة املساعدة يف دفع فواتري الطاقة للزبائن املؤهلني من 
حيث الدخل عن طريق برناجم املساعدة يف دفع فواتري طاقة املزنل 
ألحصاب الدخل املنخفض LIHEAP املمول بشلك احتادي. اتصل 

بقسم اخلدمة االجمتاعية والتمنية من خالل csd.ca.gov للحصول 
 عىل املزيد من التفاصيل، أو اتصل بالرمق 1-866-675-6623

  أو بالرمق املخصص لملصابني باضطرابات المسع
اهلاتف النيص/هاتف املراسلة 1402-263-916-1، وخدمة تقوية 

اكليفورنيا 711.
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تدفئة املزنل
أبق نظام تدفئتك عاماًل بالكفاءة القصوى. •
نظف أو استبدل مرحشات املوقد وفًقا لتوصيات املصنع •
وفر حىت 30 باملئة عىل تاكليف التدفئة بتخفيض منظم  •

حرارتك من 3 إىل 5 درجات يف حدود اإلطار اليحص 
لذلك.

ركب منظم حرارة قابل للربجمة لملساعدة عىل تنظمي درجة  •
حرارة بيتك آليًا، وللراحة، والتحمك يف توفري الطاقة.

سد النوافذ واألبواب املعرضة للرياح الشديدة. •
اخترب أنابيب هوائك للترسيبات. وجيب أن تصلح القنوات  •

مبانع ترسب »مصيغ« وليس برشيط الصق قوي. وبذلك 
ميكن توفري 20% من تاكليف التدفئة.

افتح أغطية النوافذ أثناء اليوم لتحمس للمشس بتدفئة مزنلك.  •
اغلقها يف الليل للحد من ترسب احلرارة.

وفر حىت 25% من تاكليف تدفئتك برتكيب أو ترقية العزل  •
يف عليتك وجدران مزنلك.

إرشادات لزيادة الفاعلية 
ومساعدتك عىل التوفري
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املاء الساخن
إن ضبط منظم حرارة خسان مائك عىل درجة حرارة 120  •

أو أقل من ذلك بقليل، سيساعد عىل منع االحرتاق باملاء 
الساخن ويساعد عىل ختفيض تاكليف طاقتك.

ُيرىج إصالح ترسيبات صنابري املاء. فإن قطرة واحدة من  •
املاء الساخن بالثانية ميكن أن تؤدي إىل إهدار 500 غالون 

بالسنة.
اغسل محولة اكملة يف غسالة الصحون. •
مق بعزل أنابيب املاء الساخن اخلارجية املكشوفة. •
إن اكن عندك خسان ماء غاز، حوله إىل وضع التوجيه عندما  •

تسافر يف إجازة. 
ركب رؤوسًا ملاء الشاور بتدفق منخفض لتوفري استعامل املاء  •

بنسبة 10% من تاكليف تدفئة املاء.
استحم مباء فاتر وملدد أقرص بداًل من االستحامم املطول.  •

فاالستحامم املطول يسهتلك زيادة يف املاء الساخن حىت 
مرتني ونصف زيادة عن امحلام القصري ملدة 5 دقائق.

غسيل املالبس
غسل محولة اكملة أو عدل مستوى املاء ملالمئة جحم امحلل.  •

استعمل ماء باردًا عند الغسيل واخرت منظفًا مناسبًا للغسل 
يف املاء البارد.

ال تشغل املجفف إال حبمولة تامة قدر اإلماكن. ال تبالغ يف  •
جتفيف املالبس أبًدا. جفف محولتني أو أكرث عىل التوايل 

الستغالل احلرارة املتبقية يف املجفف.
نظف بقايا األنجسة من املرحش قبل البدء يف جتفيف لك  •

محولة جديدة.
ومق بصورة دورية بإزالة أية تشاباكت لألنجسة من عادم  •

املجفف الذي يقع يف اخللف من املجفف ووراء املرحش.

الطهي
ال تخسن فرن غازك إذا مل يكن رضوريًا، وال تفتح باب الفرن  •

يف أثناء طهي الطعام.
استخدم أوعية الطبخ واملقايل اليت تتناسب مع موقدك عند  •

الطهو. اطبخ العديد من وجبات الطعام يف وقت واحد، 
والطبخ بدالئل درجة احلرارة والوقت املويص هبا.

أبق املوقد وسطحه نظيفني. •

طامق توفري الطاقة
اطلب طامق عدة توفري الطاقة للتوفري يف تلكفة الغاز الطبييع، واملاء، 

فهو جماين بغري أي تلكفة إضافية. حيتوي هذا الطامق عىل رأس 
شاور منخفضة التدفق، وثالثة صنابري إشباع هوايئ.

تفضل بزيارة socalgas.com )وتفضل بالبحث عن طامق 
.)»KIT«
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اخلصومات
تقدم SoCalGas خصوم ترشيد طاقة ألحصاب البيوت ومديري 
امللكية من أحصاب الوحدات املتعددة العائلية والعمالء التجاريني. 
وتتوافر اخلصوم عىل ®ENERGY STAR من أفران وغساالت 

مالبس وغساالت حصون وخسانات ختزين املاء وخسانات املاء من 
دون صهرجي وعزل العلية وعزل اجلدران وغريها. للتفاصيل ومعرفة 

توافر اخلصومات، تفضل بزيارة socalgas.com والبحث عن 
.»REBATES« اخلصومات

 ENERGY ترقية طاقة اكليفورنيا® لرتقية طاقة املزنل
UPGRADE CALIFORNIA® HOME UPGRADE

إن برناجم ®Energy Upgrade California يقدم احلوافز حىت 
مبلغ 6,500$** للقيام بتحسينات معينة موفرة للطاقة يف البناء 

اخلاريج لبيتك احلايل. ألنك من خالل معل مجموعة من التحسينات 
يف األنمظة املتعلقة بالطاقة، مبا يف ذلك العزل وصد اهلواء ومد 

األنابيب والتدفئة املركزية والتربيد، فإنه ميكن حتسني ترشيد الطاقة 
والراحة الداخلية بشلك كبري.

 ،socalgas.com/upgrade لملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة
أو بزيارة EnergyUpgradeCA.org ُيرىج مالحظة: أن هذا 

.SoCalGas الرابط سيأخذك إىل طرف ثالث ليس جزءًا من

السكنية: 1-800-427-4400
العائلية املتعددة: 1-800-427-4400

التجارية: 1-800-427-2000

** قد يصبح العمالء أيًضا مؤهلني حلوافز تتجاوز 6.500$ وفًقا حلسابات ترشيد اسهتالك الطاقة 
وتوفريها. امعل مع املتعهد املشارك أو املقدر عىل حساب حوافز ترقيتك.

 Energy Upgrade California® Home Upgrade تقدم لك ترقية طاقة اكليفورنيا® لرتقية املنازل
املساعدة يف مشاريع حتسني مزنلك، وكذلك حوافز حبيث ميكن هلذه التحسينات املساعدة يف خفض 
اسهتالك الطاقة وجعل مزنلك أكرث راحة. هذا الربناجم متوافر يف معوم الوالية ويدار حملًيا من خالل 

.CPUC وحتت رعاية ،CPUC شبكة املرافق والطاقة اإلقلميية، وتديره كذلك معالء مرافق

تقدم احلوافز استنادا إىل قاعدة أن مقدم الطلب أواًل يتلىق اخلدمة أواًل حىت ينهتي إنفاق المتويل، 
أو يتوقف الربناجم. تطبق الرشوط واألحاكم. راجع قواعد الربناجم ملعرفة املزيد من التفاصيل. ميكن 

تعديل هذا الربناجم أو إلغاؤه بغري إشعار مسبق. أما اختيار، ورشاء، وملكية البضائع واخلدمات، فهي 
مسؤولية العميل منفرًدا. ال تقدم رشكة SoCalGas أي مضانات سواء رصاحة أو مضنية، مبا يف ذلك 
عىل سبيل املثال ال احلرص مضانات الرشاء أو اللياقة ألي غرض خمصص، أو استخدام خمصص، أو 

تطبيق خمصص للخدمات والبضائع املختارة.
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  اخلدمات
خيارات اخلدمة الذاتية

تفضل بطلب العديد من اخلدمات املتنوعة عىل مدار الساعة طوال 
اليوم. إنه يقدم لك خدمة مالمئة ورسيعة. وميكنك من خالله طلب 
بدء تشغيل اخلدمة أو إيقافها، أو نقل خدمة الغاز الطبييع، أو 

تقدمي طلب خلدمة العمالء، أو حتديد ترتيبات الدفع، وخدمات أخرى 
 متنوعة. تفضل بزيارة موقعنا عىل 

.socalgas.com/schedule-service

 مواعيد اخلدمة السكنية
موظفو خدماتنا املدربون قادرون عىل تأكيد سالمة معل عدادك 
بكفاءة وأمان. ويستطيعون تعديل مشاعل الغاز وشعالت اإليقاد 

واملوجهات وبعض التصليحات األخرى احملدودة.

 حدد مواعيد خدمتك عىل اإلنرتنت من خالل 
.socalgas.com/schedule-service

موعد اعتيادي – جمانًا

للوصول خالل الصباح )7صباحًا إىل 12 ظهرًا(، أو من بعد 
الظهرية )12 ظهرًا إىل 5 مساًء(، أو يف املساء )5 مساًء إىل 

8 مساًء(.

موعد خاص – ويلكف $25*

للوصول يف وقت معني ميتد من 8 صباحًا إىل 7 مساًء ومن 
اإلثنني إىل امجلعة، خالل فرتة الساعة ونصف، وسيصل 

موظفونا خالل 30 دقيقة من الوقت احملدد.

*هذه الرسوم عرضة للتغيري.

وصالت األجهزة/اإلصالح
ميكن للفنيني العاملني لدينا توصيل املواقد واملجففات 
والشوايات، وإجراء اإلصالحات البسيطة يف األفران، 

أو خسانات املاء، وتغيري وصالت النحاس مكا تويص 
 Consumer Product Safety جلنة سالمة منتج العميل

.Commission تفضل بزيارة موقعنا 

عىل socalgas.com/schedule-service، أو باالتصال 
برمق 2200-427-800-1 لتحديد موعد اخلدمة.
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Para asistencia en 
español, llame al

 الدفع بالربيد يرسل إىل:
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

راسلنا عىل عنوان:
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773

الهاتف النصي/هاتف المحادثة 

)للصم والبكم(

للناطقين باللغات األخرى

  
 

1-800-342-4545 
)األسبانية(

1-800-427-1429 
)الصينية ]ماندرين[(

1-800-427-1420 
)الكانتونية( 

1-800-427-0471 
)الكورية(

1-800-427-0478 
 )الفيتنامية(

1-888-427-1345

1-800-252-0259

كيفية االتصال بنا

االستجابة حلاالت الطوارئ عىل مدار 24 ساعة
إذا تعرضت حلالة طوارئ ناجتة عن الغاز الطبييع، اتصل بنا عىل مدار 

الساعة عىل رمق 1-800-427-2200.
اهلاتف النيص/هاتف املراسلة 1-800-252-0259.

مركز اتصال خدمة العمالء
إن كنت حتتاج املساعدة، فالرجاء زيارة socalgas.com، أو االتصال 

بنا عىل أحد األرقام التالية:
1-800-427-2200 • هاتف الطوارئ املتوافر عىل مدار الساعة 
• معالء املناطق السكنية  1-800-427-2200
1-800-427-2000 • العمالء التجاريون 
• اخلصومات السكنية  1-800-427-4400
1-800-427-4400 • خصومات العائالت املتعددة 
• اخلصومات التجارية  1-800-427-2000

مركز خدمة العمالء متعدد اللغات
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