
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՎԱԾ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ԻՐԵՆՑ ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԿՅԱՆՔԻՆ 

•	 Այսօրվա դրությամբ 3800 վերաբնակեցված ընտանիքներ վերադարձել են իրենց տները, և SoCalGas-ը 
շարունակում է իր աշխատանքը՝ ժամանակավոր կացարաններում դեռևս մնալ ցանկացող 
բնակիչների տեղափոխումը հնարավորինս սահուն դարձնելու ուղղությամբ:

•	 Վերջերս մենք սկսել ենք տան ներսի մաքրման անվճար ծառայություններ առաջարկել 
վերաբնակեցված այն բնակիչներին, ովքեր նախընտրել են ավարտել իրենց մասնակցությունը 
ժամանակավոր վերաբնակեցման ծրագրին: Մաքրման ծառայությունը մշակվել էր թունաբանի 
հետ խորհրատվությամբ՝ ի պատասխան բնակիչների հարցերին` փոշու, նյութերի և ներսի 
օդի վերաբերյալ: Ներկայումս վերաբնակեցված յուրաքանչյուր բնակիչ, որ հետաքրքրված է 
վերբնակեցումը դադարեցնելու և մասնագիտացված կերպով մաքրված տուն վերադառնալու մեջ, 
կարող է գրանցվել` զանգահարելով 1-877-766-7572 հեռախոսահամարով:

•	 Արտահոսող հորը զմռսելուց ի վեր տան ներսի օդում մեթանի և մերկապտանների պարունակության 
փորձագիտական, երրորդ կողմի մասնակցույամբ իրականցված հետազոտությունը մտահգության 
առիթ առաջացնող մակարդակներ չի հայտնաբերել, և դրսի օդի հազարավոր նմուշներ, որ հավաքվել 
են առողջապահական և բնապահպանական գործակալությունների կողմից, ցույց են տալիս, որ 
համայնքում օդի որակը նույնն է, ինչ մնացած Լոս Անջելեսի ավազանում:

•	 Շենքերի արտաքին մասերի մաքրում է իրականացվել 450 տներում, և 65 տուն սպասում են իրենց 
հերթին: Մենք նաև մաքրել ենք չորս զբոսայգի, մասնավոր դպրոցներ և համայնքային մանկական 
խաղահրապարակներ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՍՊՍԱՐԿՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ALISO CANYON-Ի ՇՐՋԱԿԱՅՔԻ 
ՏՈՒԺԱԾ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻՆ

•	 Մեր նվիրված աշխատակիցները ավելի քան 30000 հոգու են սպասարկել մեր Համայնքային 
տեղեկատվական կենտրոնում` դեկտեմբեր ամսին այն բացվելուց ի վեր:

•	 Այսօրվա դրությամբ, մեր թիմը ուսումնասիրել և մշակել է 38000 փոխհատուցում` $70,4 միլիոն 
ընդհանուր գումարով, և SoCalGas-ի 300 փոխհատուցում մշակող աշծատակիցներ և համայնքային 
գործակալներ շարունակում են քրտնաջան աշխատել բնակիչներից ստացված հայցերին 
արձագանքելու և փոխհատուցումներ տրամադրելու ուղղությամբ: Փոխհատուցումների վճարման 
մեր գործընթացը և տեմպերը շարունակաբար բարելավվում են բնակիչներից ստացված 
արձագանքներին ի պատասխան: 

•	 2016թ. հունվարի 11-ից ի վեր մենք 38000 օդի ֆիլտրման համակարգ ենք տեղադրել 10500 տներում, 60 
դպրոցներում և 160 աշխատատեղերում` արձագանքելով ներսի օդի ֆիլտրման յուրաքանչյուր հայցի: 

•	 Նրանց, ովքեր նախընտրել են մնալ ժամանակավորապես վերաբնակեցված, այժմ ժամանակավոր 
կացարաններ են առաջարկվել ավելի ընդարձակ բնակելի տարածքով, ճաշասաենյակներով 
և ննջասենյակներով, լիարժեք խոհանոցներով և ապահով ավտոկայանտեղերով: Լրացուցիչ 
գույքագրում իրականացնելուն պես, մենք կշարունակենք նոր ժամանակավոր կացարաններ 
առաջարկել:

4 մայիսի 2016թ.

Հարգելի հարևան,

Արդեն երկու ամիս է, ինչ SoCalGas®-ը հաջողությամբ զմռսել է մեր Aliso Canyon պահեստարանի բնական գազի 
արտահոսող հորը: Մեր ընկերության աշխատասեր կանայք ու տղամարդիկ, որոնցից 300-ը բնակվում են 
պահեստարանի մոտակայում գտնվող համայնքներում, շարունակում են գործի դնել մեր պարտավորությունները` 
օգնելու վերաբնակեցված բնակիչներին վերադարնալ իրենց բնականոն կյանքին, ընդարձակելու համայնքում առկա 
ռեսուրսները, հասկանալու արտահոսքի պատճառները, հաստատելու բոլոր հորերի ապահովությունը և միջոցներ 
ձեռնարկելու ջերմոցային գազերի արտանետումների դեմ:

Մենք հավատացած ենք, որ գործերը բառերից խոսուն են: Ահա մեր զեկույցը այն աշխատանքի մասին, որ մենք 
կատարում ենք՝ մեր հանձնառություններն ի կատար ածելու և մեր հաճախորդների ու համայնքի վստահությունը 
վերադարձնելու ուղղությամբ:
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ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ` ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ԻՐԵՆՑ 
ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

•	 Ներկայումս Կալիֆորնիայի կոմունալ ծառայությունների հանձնաժողովի Անվտանգության 
պարտադրման բաժանմունքի (SED) և Նավթի, գազի եւ գեոթերմալ ռեսուրսների բաժինը 
(DOGGR) աշխատում են Aliso Canyon-ի տարածքում` հետաքննելով արտահոսքի պատճառը: 
SED-ը և DOGGR-ը երրորդ կողմի անկախ պայմանագրային փորձագետ են ընտրել` խորքային 
պատճարների վերլուծություն իրականացնելու համար: SoCalGas-ը շարունակում է համագործակցել 
գործակալությունների հետ և աջակցում է հետաքննությանը: Եզրակացությունները, ստացվելուն պես, 
հասանելի կդարձվեն հանրությանը: 

ԱՐԱԳԱՑՆԵԼ ALISO CANYON-Ի ՄԵՐ ԱՅԼ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՋԱԿՑԵԼ ԱՊԱԳԱՅԻՆ 
ՄԻՏՎԱԾ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՔԱՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, ՈՐԸ ԿՈՐԴԵԳՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ 
ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԸ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:

•	 Մենք մոնիտերինգի ենք ենթարկում Aliso Canyon-ի պահեստարանը, օգտագործելով ինֆրակարմիր 
տեխնոլոգիաներ, որոնք ի վիճակի են հայտնաբերել արտահոսքերը, և շարունակում ենք կատարել 
օրական չափումներ և հորերի ճնշման մոնիտորինգ:

•	 Ի կատարումն DOGGR-ի փորձարկման ռեժիմի, SoCalGas-ը աշխատում է մինչև աշնան վերջ 
պահեստարանի վերագործարկմանը պատրաստվելու ուղղությամբ, պայմանով որ DOGGR-ը 
կհաստատի, որ հանքատեղը կարող է անվտանգ կերպով վերագործարկվել:

•	 Aliso Canyon-ի ապահով վերագործարկման եռափուլ շրջանակի ներքո Aliso Canyon պահեստարանի 
բոլոր 114 հորերը դիագնոստիկ թեստեր կանցնեն: Ապրիլի 15-ի դրությամբ պահեստարանի հորերի 75 
տոկոսը ավարտել են առաջին փուլի քննությունները, մինչդեր մնացած հորերը սպասում են առաջին 
փուլի ջերմաստիճանի և աղմուկի թեստերի ավարտին:

•	 Միայն այն հորերը, որոնք հաջողությամբ կանցնեն DOGGR-ի կողմից պահանջվող բոլոր վեց թեստերը, 
պիտանի կհամարվեն պահեստային շահագործման համար, մինչդեռ մնացածները վերջնականապես 
շահագործումից դուրս կհանվեն: Միայն այն բանից հետո, երբ բոլոր ակտիվ հորերը կբավարարեն 
DOGGR-ի պահանջներին, DOGGR-ը կհաստատի, որ տարածքը կարող է կրկին շահագործվել: 

•	 2016թ. մայիսի 2-ին SoCalGas-ը նամակ հղեց ի պաշտպանություն Սենատի թիվ 380 բանաձևին, սենատի 
անդամ Fran Pavley-ի կողմից արաջարկած օրենսդրության նախագծին, ըստ որի Aliso Canyon-ի բնական 
գազի ներարկման վրա դրված արգելքը կշարունակվի մինչև չբավարարվեն բոլոր նշված չափանիշները 
և թեստերը:

ՄՇԱԿԵԼ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԾՐԱԳԻՐ` ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ 
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԵՐ ՀԱՇՎԻՆ, ԱՅԼ ՈՉ ԹԵ ՄԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ:

•	 Մենք այժմ բաց թողնված գազի իրական ծավալը որոշելու ընթացքում ենք:

•	 Մենք հարգում ենք արտահոսքի հետ կապված ջերմոցային գազերի արտանետումները նվազեցնելու 
մեր պարտավորությունը, և մեր ծրագիրը, որը կընդգրկի կարգավորողների և այլ շահագրգիռ կողմերի 
արձագանքը, հասանելի կդարձվի հանրությանը՝ ավարտվելուն պես:

Մենք խորապես համոզված ենք, որ գործերը բառերից խոսուն են: Այդ նպատակով մենք կշարունակենք զեկուցել 
բոլոր այս պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ մեր առաջընթացի մասին: Արդեն մոտ 150 տարի է, ինչ 
SoCalGas-ը բարձր համբավ է վայելում իր ծառայության, ապահովության և բնապահպանության ոլորտում առաջնային 
դեր խաղալու համար, և մենք նպատակ ունենք պահպանելու այդ հետագիծը: Մենք շարունակելու ենք հնարավորինս 
ամեն բան անել մեր ընկերության հանդեպ հանրության վստահությունը վերադարձնելու համար, և մենք հպարտ ենք 
այն առաջընթացի համար, որին հասել ենք այսօր` ավելիին հասնելու միտումով: Դա մեր հանձնառությունն է:

Հարգանքներով`

Dennis Arriola 
Նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն / SoCalGas

Si	desea	obtener	esta	información	en	español	visite	el	sitio	web AlisoUpdates.com.


