ដំបូន្មាន និងសេវាកម្ម
សុវត្ ថិភាពឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល

សេចក្ តីផ្ត ើម
អស់រយៈកាលជាង 149 ឆ្នាំហ�ើយ SoCalGas® បានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការផ្តល់ជូន
ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលស្អាត មានសុវត្ ថិភាពនិងជាទីទុកចិត្តដល់អតិថជ
ិ នរបស់
យ�ើង។ យ�ើងបញ្ជូ នឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដោយសុវត្ ថិភាពតាមរយៈបំពង់ក្រោម
ដីទៅកាន់អតិថិជននៅតាមលំនៅដ្ឋានរបស់យ�ើងសម្រាប់ចម្អិនអាហារ និងកម្តៅ 
និងទៅកាន់អតិថិជនជំនួញនិងឧស្សាហកម្ម សម្រាប់ការផលិតនៃផលិតផលនិង
បង្ក ើតថាមពលអគ្គីសនី។ ស�ៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ ត្វរូ បានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បី 
ឆ្ល ើយតបទៅនឹងសំណួរនានាដែលអ្ន កអាចមានទាក់ទងនឹងដំបូន្មាននិង
សេវាកម្ម សុវត្ ថិភាពឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ។
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សម្រាប់ការសង្រ្គោះបន្ទាន់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលសង្ស័យណាមួ យ
ឬសំណួរនានាដែលទាក់ទងនឹងក្លិនឧស្ ម័នធម្ម ជាតិឬកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីត 
សូ មហៅទូ រស័ព្ទមកកាន់យ�ើងភ្លាមតាមរយៈលេខ

1-800-427-2200។
មុនការសង្រ្គោះបន្ទាន់

•

ដឹងកន្លែ ងដែលកុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នកស្ ថិតនៅ និងរក្សាម៉ាឡែត
ដែលមានទំហំ 12 អ៊ីញ ឬធំល�ើសនេះដែលអា ចលៃតម្រូវបានជាមួ យ
គ្រឿងផ្គត់ផ្គ ង់សង្រ្គោះបន្ទាន់របស់អ្នក ឬនៅក្បែរសន្ទះបិទប�ើកកុង
ទ័រឧ
 ស្ ម័នធម្ម ជាតិរប ស់អ្នក។ សូ មកុំទុកដាក់ម៉ាឡេតនៅល�ើកុងទ័រ
ឬនៅល�ើប្រព័ន្ធបំពង់។

•

សន្ទះបិទប�ើកគួ រតែត្រូវបានបំពាក់នៅល�ើគ្រប់ឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
នីមួយៗនៅចន្ល ោះជញ្ជាំងនិងតំណភ្ជា ប់ឧបករណ៍។ ប្រសិនប�ើក�ើតមានការ
លេចធ្លាយនៅល�ើឧបករណ៍ជាក់លាក់ណាមួ យ សន្ទះបិទប�ើកនឹងអនុញ្ញាត
ឲ្យអ្ន កបិទឧស្ ម័នធ ម្ម ជាតិនៅល�ើឧបករណ៍ជាជាងបិទប្រព័ន្ធបរ ិក្ខារ
ឧស្ ម័នធម្មជាតិនៅត្រង់កុងទ័រ។ សន្ទះបិទប�ើកមួ យចំនួនទាមទារឲ្យមាន
ម៉ាឡេតដ�ើម្បីមួលពួ កវា។

•

ដ�ើម្បីជួយបង្កា រម៉ាស៊ីនកំដៅទឹករបស់អ្នកកុំឲ្យរំកិលឬរលំនៅក្នុងការ
រញ្ជួ យដី សូ មចងព័ទ្ធវាឲ្យជាប់មា
 ំទៅនឹងដែកក្រចាប់ជញ្ជាំងនៅងទីកន្លែ ង
ចំនួនពីរ - មួ យភាគបីខាងល�ើនិង មួ យភាគបីខាងក្រោមនៃធុងផ្ទុក
- ជាមួ យនឹងដែករនុ កគន្លឹះនិងខ្សែបន្ទះព័ទ្ធធ្វ ើពីលោហៈ។ ត្រូវប្រាកដថា
ដាក់ខ្សែរុំព័ទ្ធខាងក្រោមដែលមានប្រវែងយ៉ាងតិចបួ នអ៊ីញខាងល�ើកន្លែ ង
គ្រប់គ្រងឧបករណ៍រក្សាសីតុណ្ហ ភាពឬទែម៉ូ ស្តាត។ យ�ើងផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យ
មានអ្ន កជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបំពាក់វាសម្រាប់អ្នក។
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•

សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ SoCalGas ឬអ្ន កជំនាញដែលមានល ក្ខណៈសម្បត្ តិ
គ្រប់គ្រាន់ឲ្យប្រដាក់
តូ
ថ្មីនូវឧបករណ៍ប្រព័ន្ធបំពង់ ឧបករណ៍តភ្ជា ប់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ធ្វើពីស្ពាន់ ឬអាលុយមីញ៉ូមបំ ពង់ រ ឹងពាក់កណ្តាលជាមួ យនឹងឧ
 បករណ៍តភ្ជា ប់
ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិទន់អាចបត់បែនបានដែលត្រូវបានគេឯកភាពទទួ លស្គាល់។

•

សូ មឆែកឧបករណ៍សុវត្ ថិភាព ដូ ចជាឧបករណ៍ចាប់រកផ្សែងឬកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីត
ដ�ើម្បីធានាថា ឧបករណ៍កំពុងមានដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវ។

•

ត្រូវធានាថាឧបករណ៍តភ្ជា ប់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលមានលក្ខណៈទន់បត់បែនបាន
មិនងាយទទួ លរងការខូ ចខា តឬរត់កាត់ពីល�ើផ្ទៃ បាតកម្រាល ជញ្ជាំងឬពិន។

ក្រោយការសង្គ្រោះបន្ទាន់

•

សូ មកុំបិទឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលហូ រទៅកាន់កុងទ័ររបស់អ្នកលុះត្រាតែ 
អ្ន កធុំក្លិនឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ ឮសម្លេងឧស្ ម័នធម្ម ជា តិដែលជ្រាបចេញ
ឬឃ�ើញសញ្ញាដទៃទ�ៀតពីការលេ ចធ្លាយ ហ�ើយប្រសិនប�ើវាមានសុវត្ ថិភាពដ�ើម្បី
ធ្វើបែបនោះតែប៉ុណ្
ណ ោះ។ សូ មកុំប�ើកវាមកវ ិញដោយខ្ លួន អ្ន ក។ សូ មហៅទូ រស័ព្ទ 
ទៅកាន់ SoCalGas ឲ្យប�ើកឧស្ ម័ន ធម្ម ជាតិ វ ិញ ឲ្យដុតប ញ្ឆ េះឡ�ើង វ ិញនៅ
កន្លែ ងផ្ត ើមនាំចំហេះ និងធ្វើការថែទាជ
ំ ួ សជុលតម្លើងឧបករណ៍ដ�ើម្បីឲ្យ
ដំណ�ើរការបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

•

ឆែកម�ើល ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកនិងរន្ធ បង្ហុយនៃឡកម្តៅផ្ទះរបស់អ
 ្ន ក។ ប្រសិនប�ើ
ប្រព័ន្ធរន្ធ បង្ហុយប្រែក្លាយជាញែកដាច់ពីគ្នា ក្នុងអំឡុ ងពេលរញ្ជួ យដីឬព្រឹត្ តិការណ៍
ដទៃទ�ៀតនោះ វាអាចនឹង លេចចំហាយមានគ្រោះ ថ្នា ក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះ 
របស់អ្នក។ សូ មកុំដំណ�ើរការឧបករណ៍របស់អ្នកលុះត្រាតែវាត្រូវបានធ្វើឲ្យមាន
ខ្យល់ចេញចូ លបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវសិន។ សញ្ញានានានៃឧបករណ៍ដែលមិនត្រូវបាន
ធ្វើឲ្យមានខ្យល់ចេញចូ លបានត្រឹមត្រូវនោះ អាចមានសំណ�ើមនៅល�ើផ្នែ ក
ខា ងក្នុងបង្ អួច ឬក្លិនមិនធម្ម តានៅពេលដែលឧបករណ៍កំពុងដំណ�ើរការ។

•

សូ មកុំជក់បា រ ី ដុតបញ្ឆ េះអណ្តា តភ្ល ើង ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច
ណាមួ យ កុងតាក់ភ្ល ើង ឬឧបករណ៍ដទៃទ�ៀតដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានបែក
ផ្កាភ្ល ើង លុះត្រាតែអ្ន កប្រាកដថាគ្មា នឧស្ ម័នធម្ម ជាតិលេចធ្លាយទេ។
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ការលេចធ្លាយឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
អារម្មណ៍ពីការម�ើលឃ�ើញការស្តាប់ឬការហិតក្លិនរបស់អ្នក
អាចប្រាប់អ្នកអំពីការលេចធ្លាយឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ។

សម្ លឹងម�ើល

•
•
•

តំណភ្ជា ប់ដែលខូ ចខាតភ្ជា ប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ភាពកខ្វ ក់ ទឹកឬកំទេចកំទីដែលកំពុងត្រូវបានផ្លុំទៅក្នុងខ្យល់
រុក្ខជាតិដែលស្លាប់ឬកំពុងជិតស្លាប់ (ឬតាមរប�ៀបផ្សេងទ�ៀត
នៅក្នុងតំបន់ស�ើម) នៅល�ើឬនៅក្បែរតំបន់បំពង់ឧស្ ម័ន។

•
•

ភ្ល ើងឬបន្ទុះនៅក្បែរបំពង់ឧស្ ម័ន។
បំពង់ឧស្ ម័នដែលល�ៀនចំហរចេញបន្ទាប់ពីរញ្ជួ យដី អគ្គីភ័យ
ទឹកជំនន់ឬគ្រោះមហន្តរាយដទៃទ�ៀត។

ស្តាប់

•

សម្លេងមិនធម្ម តាដូ ចជាសម្លេងឭសូ រស៊ឺៗ សម្លេងហួ ច
ឬរោទិ៍នៅក្បែរបំពង់ឧស្ ម័ន ឬឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ

ហិត

•

ក្លិនប្លែ ក* នៃឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ។

* មនុស្សមួ យចំនួនអាចមិនធុំក្លិនឡ�ើយដោយសារពួ កគេមានឃានវ ិញ្ញាណថមថយ
មានភាពហត់ន�ឿយផ្នែ កក្លិន (អសមត្ថ ភាពបណ្ត ោះអាសន្ន ធម្ម តាក្នុងការញែកឲ្យ
ដាច់ពីគ្នា នូ វក្លិនបន្ទាប់ពីការរងផលប៉ះពាល់នឹងក្លិននោះអស់ពេលដ៏យូរ) ឬព្រោះ
តែក្លិននោះកំពុងត្រូវបានបិទបាំងឬលាក់បំពួនដោយក្លិនមួ យផ្សេងទ�ៀតដែល
មានវត្ត មានដូ ចជាក្លិនចម្អិនអាហារ ភាពស�ើម ផ្រអួ ឬសារធាតុគីមី។
ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត ស្ថានភាពជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងបំពង់និងដីអាចបង្ក
ភាពសាបរលាបនៃក្លិន - ការបាត់បង់សារធាតុបង្ក ក្លិនហេ តុនេះវាមិនអា
ចចាប់ដឹងបានដោយការហិតក្លិន។
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ការខូ ចខាតប្រព័ន្ធបំពង់ឬកុងទ័រស្ទ ង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ការលេចធ្លាយឧស្ ម័នធម្ម ជាតិពីបំពង់ កន្លែ ងតភ្ជា ប់ ឬកុងទ័រដែលខូ ចខាតណាមួ យ
អាចបង្ក នូវអគ្គីភ័យ ការផ្ទុះ ការខូ ចខាតទ្រព្យស ម្បត្ តិនិងរបួ សរាងកាយធ្ង ន់ធ្ងរ។
សូ មអនុវត្ត តាមគោលការណ៍ណែនាំនេះ ប្រសិនប�ើអ្នកជួ បប្រទះប្រព័ន្ធបំពង់ឬ
ឧបករណ៍ត
 ភ្ជា ប់ កុងទ័រដែលលេចធ្លាយ ធុំក្លិនឧស្ ម័នធម្ម ជាតិឬសង្ស័យចំពោះ
ការលេចធ្លាយឧស្ ម័នធម្មជាតិ៖

•

សូ មជម្លៀសភ្លាមៗ ចេញពីតំបន់នោះ ហ�ើយពីត
 ំបន់មានសុវត្ ថិភាព
សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ SoCalGas តាមរយៈលេខ 1-800-427-2200
ដែលដំណ�ើរការ24 ម៉ោ ងក្នុងមួ យថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួ យសប្តាហ៍។

•

សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ 911 ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះ
ប្រសិនប�ើការខូ ចខាតបង្ក ឱ្យមានការលេចធ្លាយឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែល
អាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ជី វ ិត ឬបង្កទុក្ខទោសផ្វកាយឬការខូ
លូ
ចខាត
ទ្រព្យសម្បត្ តិ។

•
•

សូ មកុំជក់បា រ ី ឬដុតឈ�ើគូស ទ�ៀនឬអណ្តា តភ្ល ើងដទៃទ�ៀត។
សូ មកុំប�ើកឬបិទឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចឬកុងតាក់ភ្ល ើង
ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ណាមួ យ រ ួមមានទូ រស័ព្ទដែលអាចបង្ក ផ្កាភ្ល ើង។

•

សូ មកុំព្យាយាមគ្រប់គ្រងការលេចធ្លាយ ឬជួសជុលបំពង់ឬកុងទ័រឧស្ ម័នដែល
ខូ ចខាតឲ្យសោះ។ ការលេចធ្លាយឧស្ ម័ន ធម្ម ជាតិពីបំពង់ផ្លាស្ទិចអាចបង្ក ើត
អគ្គីសនីស្តាទិចដែលអាចដុតបញ្ឆ េះឧស្ ម័នធម្ម ជាតិបាន។
បោះបង់ចោលដោយសុវត្ ថិភាព និងកុំប្រើប្រាស់ឬប�ើកឬបិទនូ វបរ ិក្ខារឬ
យានជំនិះដែលដ�ើរដោយអគ្គីសនីឬដោយម៉ាស៊ីនណាមួ យ។

ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិសង្គ្រោះបន្ទាន់បិទដំណ�ើរការ
បំពង់ឧស្ ម័នដែលរត់ពីដីទៅកាន់កុងទ័រមានសន្ទះបិទប�ើក ដែលត្រូវបានតម្រៀបជា
ខ្សែត្រង់ស្របជាមួ យនឹងបំពង់ ហ�ើយតាមធម្ម តាស្ ថិតនៅប្រហែលប្រាំមួយទៅប្រាំបី
អ៊ីញខ្ព ស់ផុតពីដី។
ប្រើប្រាស់ម៉ាឡេតដែលមានទំហំ 12 អ៊ីញឬធំជាងនេះដែលអាចកែតម្រូវបានដ�ើម្បី
មួ លសន្ទះបិទប�ើកក្នុងកម្រិតមួយភាគបួ ននៃរង្ វិលពេញនៅក្នុងទិសដៅណាមួ យនៃ
ទិសដៅទា ំងពីររ ហូ តដល់សន្ទះបិទប�ើកកាត់កែងនឹងបំពង់។
ប្រសិនប�ើអ្នកបិទឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នកនៅត្រង់កុងទ័រ សូ មទុកវាឲ្យនៅបិទដ
 ូ ច
នោះដដែល។ កុំប�ើកវាឡ�ើង វ ិញដោយខ្ លួនឯង។ សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ SoCalGas
ឲ្យប�ើកឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ វ ិញ ឲ្យដុតបញ្ឆ េះឡ�ើង វ ិញនៅកន្លែ ងផ្ត ើមនាំចំហេះ 
និងធ្វើការថែទាជ
ំ ួ សជុលតម្លើងឧបករណ៍ ដ�ើម្បីឲ្យដំណ�ើរការបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
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SoCalGas- មានកម្មសិទ្ធបំពង់ឧស្ ម័ន

អតិថិជន-មានកម្មសិទ្ធបំពង់ឧស្ ម័ន

CUBIC
FEET

បិទ

ប�ើក

ការថែទាំបំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នក
SoCalGas ទទួ លខុសត្រូវចំពោះការថែទា ំបំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលបញ្ជូ ន
ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិទៅកាន់កុងទ័ររបស់អ្នក។ យ៉ាងណាមិញ ប្រសិនប�ើអ្នកជាម្ចា ស់កម្ម
សិទ្ធិផ្ទះ ឬអគារ ជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទះ ឬអគារ អ្ន កជួ ល និង/ឬអ្ន កចូលស្នាក់នៅ
អ្ន កទទួ លខុសត្រូវចំពោះការថែទាប
ំ ំពង់ និងឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិទា ំងអស់
នៅផ្នែ កខាងកុងទ័ររបស់អ
 ្ន ក។ បំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលកាន់កាន់ជាកម្ម សិទ្ធិ
ដោយអតិថិជនបែបនោះ រ ួមមានបំពង់ឧស្ ម័នទា ំងអស់ ដែលធ្វ ើដំណ�ើរ៖

•

ពីកុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នកទៅកាន់ឧបករណ៍នៅល�ើផ្ទះ ឬអគាររបស់
អ្ន ក។

•

ពីកុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិនៅចិញ្ច ើមថ្ន ល់ទៅដល់ផ្ទះ (នៅពេលកុងទ័រម
 ិន
ស្ ថិតនៅក្នុងចំខាងក្នុងផ្ទះតែម្ត ងទេ)។

•

ពីកុងទ័ររបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដីទៅដល់អគារ អាងទឹក/
ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកសម្រាប់ស្ប៉ា ឧបករណ៍សម្រាប់អាំងសាច់
ឬឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដទៃទ�ៀត។

គ្មា នការថែទា ំបណ្តា ញបំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ អាចបង្កគ្រោះថ្នា ក់ជាស
ក្តា នុពលដោយសារតែការកាត់ស៊ីដាច់និងការលេចធ្លាយ។ ដ�ើម្បីថែទា ំបំពង់ឧស្ ម័ន
ធម្ម ជាតិរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្ន កគួ រតែឲ្យគេត្រួ តពិនិត្យពួ កវាម្ត ងម្កាល
ដ�ើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃស្ថានភាពគ្មា នសុវត្ ថិភាព រ ួមមានការកាត់ស៊ីដាច់

(ប្រសិនប�ើបំពង់ឧស្ ម័នជាដែកថែបឬលោហៈដទៃទ�ៀត) និងការលេចធ្លាយ
ហ�ើយការជួ សជុលតាមស្ថានភាពគ្មា នសុវត្ ថិភាពណាមួ យភ្លាមៗ។ អ្ន ក
ជំនាញដែលមានគុណសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ ដូ ចជាអ្ន កចុះកិច្ចសន្យាម៉ៅ ការ
ជួ សជុលប្រព័ន្ធបំពង់ទឹក ឬប្រព័ន្ធកម្តៅ អាចជួ យអ្ន កនៅក្នុងការស្វែ ងរក
ការត្រួ តពិនិត្យនិងការជួ សជុលបំពង់ឧ
 ស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលបង្ក ប់របស់អ្នក។
កំណត់សម្គាល់៖ ប្រសិនប�ើអ្នកកាន់កាប់ជាកម្ម សិទ្ធិនូវប្រព័ន្ធឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែល
មានកុងទ័រមេ ក្រសួ ងដឹកជញ្ជូ នសហរដ្ឋ អាមេរ ិកទាមទារឲ្យអ្ន កជូ នដំណឹង
អ្ន កជួ លរបស់អ្នកនូ វព័ត៌មានខាងល�ើ។
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អំពីកុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
SoCalGas បានធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងកុងទ័រឧស្ ម័ន ធម្ម ជាតិរបស់ខ
 ្ លួនដោយ
មានឧបករណ៍ទាក់ទងព័ត៌មានកុងទ័រដ៏ទំន�ើប។ ឧបករណ៍ទា ំងនេះ អាននិង
បញ្ជូ នព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកត្រលប់ វ ិញទៅកាន់ SoCalGas
សម្រាប់គោលបំណងចេញវ ិក័យប័ត្រគិតប្រាក់។ អ្ន កអាចគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់
ថាមពលរបស់អ្នកបានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងដោយមានព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ប្រចាំ
ម៉ោ ងនិងប្រចាំថ្ងៃ និងឧបករណ៍ វ ិភាគល�ើអ៊ិនធ�ើណិតតាមរយៈគណនីរបស់ខ្ញុំ។ 
ចុះឈ្មោះចូ លប្រើ និងចុចល�ើបន្ទះថេប “Ways to Save” សម្រាប់ឧបក
រណ៍អន្ត រកម្មថ្ មី។ ឆ្ល ើយតបនឹងសំណួរមួ យចំនួនតូ ច ដ�ើម្បីទទួ លបានការវ ិភាគ
ថាមពលប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួ សារព្រមជាមួ យនឹង៖

----

ការផ្តល់អនុសាសន៍តាមទម្លាប់
ការប្រៀបធ�ៀបតំបន់ភូមិស្ថានក្បែរខាង
ផែនការសកម្ម ភាពថាមពលដែលអ្ន កជ្រើសរ� ើស
ដ�ើម្បីឲ្យសមស្របតាមរប�ៀបរស់នៅរបស់អ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម សូ មចូ លទៅគេហទំព័រ

socalgas.com/ advancedmeter.
សម្រាប់អ្នកទា ំងឡាយណាដែលគ្មា នកុងទ័រទំន�ើបនោះ កុងទ័រនានាត្រូវបាន
ពិនិត្យម�ើលដោយដោយប្រើដៃមួ យខែម្តងនៅចំឬនៅប្រហាក់ប្រហែល 
កាលបរ ិច្ឆេទពិនិត្យម�ើលដែលត្វរូ បានកំណត់ពេលដែលរកឃ�ើញបាន
នៅល�ើ វ ិក័យប័ត្ររបស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើកុងទ័រក្នុងអគារ ឬផ្ទះរបស់អ្ន កមិនអាច
ចូ លម�ើលបានទេដោយសារតែមូ លហេតុណាមួ យក៏ដោយ អ្ន កនឹង
ទទួ លបានវ ិក័យប័ត្រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលប៉ាន់ស្
 មា ន។ អ្ន កពិនិត្យម�ើលកុងទ័រ
ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូ លទៅក្នុងទីធ្លាដែលមានឆ្កែ ដ៏គ្រោះថ្នា ក់ ឬមិន
ស្វាគមន៍ ហ�ើយនយោជិកផ្នែ កផ្តល់សេវាកម្ម តម្លើងជួ សជុលថែទា ំរបស់យ�ើងម
 ិន
ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូ លទៅក្នុងទីធ្លាឡ�ើយ ប្រសិនប�ើមានវត្ត មានសត្វឆ្កែ
ណាមួយ។ ហេតុនេះដ�ើម្បីសុវត្ ថិភាព ជានិច្ចកាលត្រូវបង្ខាង
ំ សត្វឆ្កែ របស់
អ្ន កឲ្យជាប់ដោយរក្សាពួកវានៅក្នុងផ្ទះ នៅក្នុងយានដ្ឋាន ឬនៅក្នុងទីប រ ិវេណ 
បិទជិតប្រកបដោយសុវត្ ថិភាពផ្សេងទ�ៀតនៅថ្ងៃចុះពិនិត្យម�ើលកុងទ័រ
និងថ្ងៃចុះមកធ្វើការជួ សជុលថែទា ំ។ សត្វឆ្កែដែលចងជាប់បង្ហៀរ ឬជាប់ច្រវ៉ាក់ មិន
បានផ្តល់ជូនបរ ិយាកាសធ្វើការដ៏មានសុវត្ ថិភាពដល់នយោជិកយ�ើងឡ�ើយ។

រប�ៀបពិនិត្យម�ើល
កុងទ័ ររបស់អ្នក
កុងទ័ររបស់អ្នកកត់ត្រាការប្រើប្រាស់ថា
មពលរបស់អ្នកចំពោះឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ជាហ្ វ៊ីតគូ ប។ ការពិនិត្យម�ើល កុងទ័រ
របស់អ្នកអាចងាយស្រួ លដូ ចគ្នាទៅ
នឹងម�ើលនាឡិកាដែរ។
ពិនិត្យម�ើលពីឆ្វេ ងទៅស្តា តែ
ំ ចំពោះមុខនាឡិកាធំដែលមានដៅចំលេខ 1000
ក្នុងមួ យរង្ វិលជុំនិងខ្ព ស់ជាងនេះ (មុខតូ ចគឺសម្រាប់តែគោលបំណងធ្វើតេស្តតែ
ប៉ុណ្
ណ ោះ) នៅពេលទ្រនិចស្ ថិតនៅចន្ល ោះលេខពីរ សូ មកត់ត្រាលេខដែលមាន
តម្លៃតូ ច។ ការពិនិត្យម�ើលគំរ ូឧទាហរណ៍ខាងល�ើ បង្ហាញតួ លេខ 6084។ ដ�ើម្បីឆែក
ម�ើលបរ ិមាណឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលអ្ន កប្រើប្រាស់ សូ មម�ើលអំណាននៅត្រង់ចំណុច
ចាប់ផ្ត ើមនៃរយៈ ពេលវ ិក័យប័ត្រ ហ�ើយជាថ្ មីម្តងទ�ៀតនៅខាងចុងបញ្ច ប់ (អំណាន
ទា ំងពីរនេះត្រូវបាន បោះ ពុម្ពនៅល�ើ វ ិក័យប័ត្ររបស់អ្នក)។ ភាពខុសគ្នា រវាងលេខ
ទា ំងពីរនេះ គឺប រ ិមាណឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលអ្ន កប្រើប្រាស់រាប់រយហ្ វ៊ីតគីប។
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សូមហៅទូ រស័ព្ទ មកលេខ 811 មុនពេល
អ្ន កជីក - ការហៅទូ រស័ព្ទនេះ គឺឥតគិតថ្លៃ!
សេវាកម្មលេខទូ រស័ព្ទ 811 គឺឥតគិតថ្លៃ ហ�ើយអាចជួ យបង្កា ររបួ សស្នាម
ការខូ ចខាតផ្ទះ ឬអគារដែលនាំឲ្យខាតបង់ដែលមានតម្លៃថ្លៃ 
និងការបាត់បង់សេវាកម្មសាធារណៈ។
បំពង់ឧស្ ម័ន អាចនឹងត្រូវបាន រកទីតាំងឃ�ើញនៅគ្រប់ទីកន្លែ ង —រ ួមមាននៅ
ក្រោមផ្វ នៅចិ
លូ
ញ្ច ើមថ្ន ល់ និងនៅក្នុងផ្ទះ ឬអគារឯកជន មានពេលខ្លះតែ
ប៉ុ ន្មានអ៊ីញប៉ុណ្
ណ ោះ ខាងក្រោមផ្ទៃ ដីខាងល�ើ។ ប្រសិនប�ើអ្នកគ្រោងបំពាក់
របង ដាំដ�ើមឈ�ើ ឬជីកដីដោយសារហេ តុផលណាមួ យក៏ដោយ សូ មការពា របំពង់
ឧស្ ម័នដោ យគោរពតាមជំហានសុវត្ ថិភាពទា ំងនេះ៖

1. កំណត់ព្រំដែន តំបន់ជីកលុងដែលបានដាក់ស្ន ើសុំរបស់អ្នកជាទឹកថ្នា ំ
ព៌ណសឬផ្តល់ជូនការដៅសម្គាល់ដែលសមស្របផ្សេងទ�ៀត។

2. សូមហៅទូ រស័ព្ទ  ទៅកាន់ផ្នែ កឲ្យសញ្ញាព្រមានសេវាកម្មក្រោមដីតាមរយៈ
លេខ 811 ពីម៉ោ ង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោ ង 7 យប់ ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូ តដល់សុក្រ 

(ល�ើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាក) ឬបញ្ជូ នដាក់សំណ�ើរសុំទីតាំងនៅ
អាសយដ្ឋានគេហទំព័រ california811.org យ៉ាងហោចណាស់ពីរថ្ងៃធ្វើការ
មុនពេលជីក។ ផ្នែ កឲ្យសញ្ញាព្រមានសេវាកម្មក្រោមដី នឹងសម្របសម្រួ លជាមួ យ
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SoCalGas និងម្ចា ស់កម្ម សិទ្ធិសេវាកម្មសាធារណៈដទៃទ�ៀតនៅក្នុងតំបន់
ដ�ើម្បីដៅសម្គាល់ទីតាំងបំពង់ដែលកាន់កាប់ជាកម្ម សិទ្ធិដោយសេវាកម្ម
សាធារណៈដែលកប់ក្នុងដី។
សូ មចងចាំថាយ�ើងប្រើប្រាស់តែទឹកថ្នា ំ ទង់ជាតិឬ បង្គោលព៌ណល�ឿងតែ
ប៉ុណ្
ណ ោះដ�ើម្បីកំណត់ព្រំដែនទីតាំងនៃបំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់យ�ើង។
ម្ចា ស់កម្ម សិទ្ធិសេវាកម្មសាធារណៈដទៃទ�ៀតប្រើប្រាស់ពណ៌ផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បី 
ដៅស ម្គាល់ទូរស័ព្ទ គមនាគមន៍ ទឹកឬបំពង់ក្រោមដីដទៃទ�ៀតរបស់ពួកគេ។

3. រង់ចាំ រហូ តដល់យ�ើងបានដៅសម្គាល់បំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិយ�ើងនិងចង្អុល
បញ្ជាក់វត្ថុធាតុដ�ើម និងអង្ក ត់ផ្ចិតបំពង់របស់យ�ើង — ឬផ្តល់ឱវាទដល់អ្នក
ថាតំបន់នោះដែលស្រឡះលែងមានបញ្ហាមុនពេលអ្ន កចាប់ផ្ត ើមការជីក។

4. ប្រើតែឧបករណ៍ប្រើដោយដៃតែប៉ុណ្
ណ ោះ ក្នុងរង្វ ង់ 24 អ៊ីញនៃបណ្តា ញ
សេវាកម្មសាធារណៈដែលត្រូវបានដៅសម្គាល់នីមួយៗដ�ើម្បីកំណត់ទីតាំងចំ
ជាក់លាក់នៃបំពង់ទា ំងអស់មុនពេលប្រើប្រាស់សម្ភារៈបរ ិក្ខារសម្រាប់ជីកលុង
ដ�ើរដោយថាមពលណាមួ យនៅក្នុងតំបន់នោះ។

5. រាយការណ៍ អំពីការខូ ចខាតណាមួ យនៃបំពង់ដោយហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់
SoCalGas ភ្លាមៗតាមរយៈលេខ 1-800-427-2200។ មិនមានការខូ ច
ខាតណាមួ យដែលតូ ចតាចពេក មិនចាំបាច់ត្វរូ រាយការណ៍នោះឡ�ើយ។
សូ ម្បីតែស្នាមឆូ ត ការកោសរលាត់ឬ
 ស្នាមព�ៀចបន្ តិចបន្ តួចទៅល�ើបំពង់
ដឹកនាំ សម្រោបរបស់វាឬសមាសធាតុណាមួ យដែលភ្ជា ប់ទៅនឹង ឬដែល
រត់ស្របជាមួ យនឹងបំពង់ដូចជាខ្សែក៏ដោយ ក៏អាចនឹងបង្ក ឲ្យមានការបែក
ឬការលេចធ្លាយដ៏គ្រោះថ្នា ក់នាពេលអនាគតផងដែរ។

ទោះបីជាអ្ន កបានជួលអ្ន កជាប់កិច្ចសន្យាទទួ លធ្វើក៏ដោយ
ក៏ត្វរូ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាអ្ន កជាប់កិច្ចសន្យាទទួ លធ្វើនោះ
ហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ811 ដ�ើម្បីឲ្យគេដៅសម្គា ល់បំពង់ដែរ។
SoCalGas មិនដៅសម្គាល់បំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលកាន់កាប់ជាកម្ម សិទ្ធិដោយអ
តិថិជនឡ�ើយ ដែលតាមធម្ម តារត់ពីនាឡកា
ិ ស្ទ ង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិទៅកាន់សម្ភារៈ
បរ ិ ក្ខារនិងឧបករណ៍ប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អតិថិជន។ ដ�ើម្បីឲ្យគេរកឃ�ើញទីតាំង
និងដៅសម្គាល់ទីតាំងបណ្តា ញបំពង់ដែលកាន់កាប់ជាកម្ម សិទ្ធិដោយអតិថិជន
មុនពេលគម្រោងចាប់ផ្ត ើម SoCalGas ផ្តល់ឱវាទដល់អតិថិជនឲ្យទាក់ទងទៅ
កាន់អ្នក ជំនាញស្វែ ងរកទីតាំងបំពង់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់។
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គ្រឿងដៅសម្គា ល់ចង្អុលបង្ហាញបំពង់ឧស្ ម័នធំៗសំខាន់ៗទាំងអស់។
គ្រឿងដៅសម្គាល់ចង្អុលបង្ហាញដោយចេតនាត្រឹមតែទីតាំងប៉ាន់ស្មាននៃបំ
ពង់ឧស្ ម័នដែលកប់តែប៉ុណ្
ណ ោះ។ គ្រឿងដៅសម្គាល់មិនចង្អុលបង្ហាញជម្រៅ
ឬចំនួនបំពង់ឧស្ ម័ននៅក្នុងតំបន់នោះឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីម�ើលផែនទីនិង
កំណត់អត្ត សញ្ញាណទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលនៃបំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិធំៗ
សំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូ មទៅកាន់ផែនទីប្រកបសកម្ម ភាព
ឆ្ល ើយតបរស់រ វ� ើកនៃបំពង់បញ្ជូ នឧស្ ម័ន និងចែកចាយសម្ពាធខ្ពស់នៅគេហទំព័រ

socalgas.com (ស្វែ ងរកពាក្យ “MAPS”)ឬគេហទំព័រប្រព័ន្ធផែនទី
បំពង់ដឹកនាំថ្នា ក់ជាតិនៅគេហទំព័រ npms.phmsa.dot.gov។
ផែនទីទា ំងនេះបានត្រឹមតែចង្អុលបង្ហាញទីតាំងទូ ទៅនៃប្រព័ន្ធបំពង់តែប៉ុណ្
ណ ោះ
ហ�ើយមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យការហៅទូ រស័ព្ទមកកាន់លេខ 811 យ៉ាងហោច
ណាស់ពីរថ្ងៃនៃធ្វើការមុនពេលជីកនោះឡ�ើយ។

ពណ៌ក្រហម: អគ្គិសនី
ពណ៌ល�ឿង: ហ្គា ស, ប្រេងoil, ចំហាយ
ពណ៌ទឹកក្រូច: ការប្រាស្រ័យទាក់ទង
ពណ៌ខ�ៀវ: ទឹក
ពណ៌ស្វាយ: ទឹកដែលទាញយក
ពណ៌បៃតង: លូ ទឹកស្អុយ
ពណ៌ផ្កាឈូ ក: សញ្ញាសម្គាល់បណ្ត ោះអាសន្ន
ពណ៌ស: ការជីកដែលបានស្ន ើសុំ

ការចូ លម�ើលយ៉ាងមានសុវត្ ថិភាពសម្រាប់ការត្រួ តពិនិត្យនិ
ងការថែទាំកុងទ័រ
ដ�ើម្បីសុវត្ ថិភាពរបស់អ្នក SoCalGas អាចចូ លទៅកន្លែ ងប្រព័ន្ធបំពង់
ឧ ស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់ខ្ លួនទា ំងអស់ រ ួមមានកុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិសម្រាប់
ការត្រួ តពិនិត្យ និងការថែទា ំម្ត ងម្កាល។ SoCalGas កាន់កាប់ជាកម្ម សិទ្ធិ 
និងថែទា ំកុងទ័រ និយ័តករនិងប្រព័ន្ធបំពង់កុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិផ្នែ កខាងល�ើ។
ដោយអនុលោមតាមវ ិធាននៃតារាងពន្ធ

25 បានអនុម័តដោយគណៈកម្មា ការ

សេវាសាធារណៈនៅកាលីហ្វ ញ៉ា (CPUC), SoCalGas មានសិទ្ធិក្នុងការចូ លទៅទី
កន្លែ ងរបស់ខ្ លួនដែលមានទីតាំងស្ ថិតនៅក្នុងផ្ទះ ឬអគាររបស់អ្នក។ បុគ្គលិកសេវា
កម្ម ររបស់យ�ើងត្រូវតែមានផ្វធ្វើ
លូ ដំណ�ើរថ្មើរជ�ើងប្រកបដោយសុវត្ ថិភាពចូលទៅកាន់
កុងទ័រដែលគ្មា នគុម្ពោ តព្រៃ គ្រោងរចនាសម្ព័ន្ធ កំទេចកំទី ឬវត្ថុបង្កគ្រោះ
ថ្នា ក់ដួលជំពប់ដទៃទ�ៀត។ ត្រូវបា្រកដថាបានធ្វើការស្ទាបស្ទ ង់ផ្វទៅកាន់
លូ
កុ
ងទ័ររបស់អ្នកដ�ើម្បីធានាថាមិនមានស្ថានភាពគ្មា នសុវត្ ថិភាពទា ំងនេះ។ ប្រសិនប�ើ
អ្ន កជ្រើសរ� ើសទ្វា ររបងរបស់អ្នក SoCalGas អាចនឹងបន្សល់ទុកសេចក្ តី
ជូ នដំណឹងមួយដែលមានសេចក្ តីណែនាំពីរប�ៀបទំនាក់ទំនង ហេតុនេះយ�ើង
អាចនឹងកំណត់ពេលវេលាដែលតម្រូវការសម្រាប់ការត្រួ តព
 ិនិត្យនិងការថែទា ំទីកន្លែ
ងឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់យ�ើង។ ចំពោះការសង្គ្រ ោះបន្ទាន់ នាយកដ្ឋានអគ្គីភ័យ ឬ

SoCalGas អាចត្រូវការបិទកុងទ័រដ�ើម្បីមូលហេតុសុវត្ ថិភាព។ សូ មធានាថាវា អាច
ចូ លទៅដោយសុវត្ ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។
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SOCALGAS កំណត់សុវត្ ថិភាពជាចម្បង។
យ�ើងធ្វើការអនុវត្ត ជាប្រចាំចំពោះកិច្ចការសុវត្ ថិភាពបំពង់ឧស្ ម័ន រ ួមមានការ
ដ�ើរល្បាត ការធ្វើតេស្ត ការជួ សជុល និងការប្រជំ
តូ នួសថ្ មីនូវបំពង់ឧស្ ម័ន។ យ�ើងក៏
មានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសជាប់ជាបន្ត និងធ្វើតេស្ត វាស់ស្ទង់សមត្ថ ភាព
និយោជិតផងដែរ។ ផែនការគ្រប់គ្រងភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេញលេញរបស់យ�ើងគឺ
មានសម្រាប់ការត្រួ តពិនិត្យឡ�ើង វ ិញ និងបញ្ជាក់សកម្ម ភាពថែទា ំ និងសុវត្ ថិភាព
ជា ប់ជាបន្ត របស់យ�ើង។ យ�ើងរក្សាទំនាក់ទំនងជាប់ជាបន្ត ជាមួ យមន្ត្ រីឆ្ល ើយតបការ
សង្គ្រ ោះបន្ទាន់ ដ�ើម្បីត្រៀមខ្ លួន និងឆ្ល ើយតបទៅនឹងការសង្គ្រ ោះបន្ទាន់ចំពោះបំពង់
ឧស្ ម័ន។ ដ�ើម្បីអនុវត្ត ការថែទា ំ ការត្រួ តពិនិត្យ និងការឆ្ល ើយតបទៅនឹងការសង្គ្រ ោះ
បន្ទាន់ប
 ំពង់ឧស្ ម័ន SoCalGas ត្រូវតែអាចចូ លទៅកាន់បំពង់ឧស្ ម័នរបស់ខ្ លួនដោយ
ឆ្លងកាត់ទីកន្លែ ងដោយមិនបាច់សុំការអនុញ្ញាត។ SoCalGas ជម្រុញល�ើកទឹក
ចិត្តម្ចា ស់ផ្ទះ មិនឲ្យដាក់អ្វីរារាំងរំខានដូ ចជាដ�ើមឈ�ើ គុម្ពោ តព្រៃ អគារ របង គ្រោង
រចនាសម្ព័ន្ធ ឬការទន្ទ្រា នចូ លណាមួ យតាមបំពង់ឧស្ ម័នរបស់យ�ើង។

ការរុះរ� ើកកូ រកកាយជាមួ យនឹងកុងទ័រ
ការរុះរ� ើកកូ រកកាយកុងទ័រ ឬប្រព័ន្ធបំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិអាចបណ្តាលឲ្យមាន
អគ្គីភ័យឬការផ្ទុះឧស្ ម័ន។ ក្រមព្រហ្ម ទណ្ឌរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាកំណត់ថាជាបទល្ម ើសក្នុង
ការដកយកចេញ រារាំងបង្អាក់ឬការលូ កលា ន់ជ្រៀតជ្រែកដោយចេតនាចំពោះសន្ទះ
បិទប�ើកកុងទ័របំពង់ឬឧបករណ៍ណាមួ យផ្សេងទ�ៀតដែលត្រូវបានបំពាក់នៅល�ើ
បំពង់ឧស្ ម័នមេ ឬបំពង់ឧស្ ម័នឧស្ ម័នធម្ម ជាតិណាមួ យ។
ការបំពាក់ និង/ឬការតភ្ជា ប់នៃបំពង់ លូ ឧបករណ៍ណាមួ យទៅល�ើចំណែកណាមួ យនៃ
កុងទ័រ ឬប្រព័ន្ធបំពង់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធរហូ តដល់ និងបូ ករ ួមទា ំងកន្លែ ង
បែកខ្នែ ងសម្រាប់បញ្ជូ នឧស្ ម័នគឺត្វរូ បានហាមឃាត់ នឹងត្រូវបានគេដកយកចេញ
ហ�ើយអាចបណ្តាលឱ្យមានការថ្ងៃឈ្ នួលបន្ថែ មទ�ៀត។
សូ មកុំប្រើប្រាស់កុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ បំពង់បញ្ឈរឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ ប្រព័ន្ធបំពង់ឧស្ ម័ន
ធម្ម ជាតិឬបរ ិក្ខារដែលទាក់ទ
 ងសម្រាប់ការចងភ្ជា ប់គ្រឿងអគ្គីសនីសម្រាប់បង្កា រការ
ឆក់ឬសម្រាប់កា
 រដាក់ខ្សែម៉ាសដី ព្រោះវាមិនមានសុវត្ ថិភាព និងមិនត្រូវបាន
អនុញ្ញាតឡ�ើយ។ ប្រើប្រាស់ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប៉ះកុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
បំពង់បញ្ឈរ សន្ទះបិទប�ើក និងសមាសភាគដែលភ្ជា ប់ជាមួ យ។
ឧបករណ៍ផ្ទះសម្បែងដែលខូ ចមានបញ្ហា ឬការខ្សែអគ្គីសនីផ្ទះសម្បែងដែលខូ ចមាន
បញ្ហាអាចបង្ក ើតអគ្គីសនីដោយចៃដន្យទៅកាន់ទីកន្លែ ងឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែល 
អាចបង្ក ការឆក់។
នៅក្រោមបទបញ្ញ ត្ តិ CPUC បទបញ្ជាទូ ទៅ 112-E (General Order 112-E)
មានតែ SoCalGas តែប៉ុណ្
ណ ោះដែលត្រូវបា
 នប្រគល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្ តិដំណ�ើរ
ការសេវាកម្មសន្ទះបិទប�ើកឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ ល�ើកលែងតែក្នុងហេតុការណ៍ស
 ង្គ្រ ោះ
បន្ទាន់ដែលទាមទារឧស្ ម័នធម្ម ជាតិត្វរូ តែបិទ។
អតិថិជនទា ំងអស់ទទួ លខុសត្រូវចំពោះតម្លៃនៃការលួ ចប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ។
ប្រសិនប�ើអ្នកដឹងនរណាម្នា ក់ចូលរុករ� ើកកូ រកកាយកុងទ័រឬប្រព័ន្ធបំពង់ឧស្ ម័ន
ធម្ម ជាតិ អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍ព
 ីវាទៅ SoCalGas។ ការហៅទូ រស័ព្ទរបស់អ្នក នឹង
ត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងា ត់។
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សុវត្ ថិភាពឧបករណ៍
ការថែទា ំឧបករណ៍ គឺតែងតែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន។
ការថែរក្សាយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅល�ើឧបករណ៍ ជួ យរក្សាឧបករណ៍ឲ្យមានដំណ�ើរការយ៉ាង
មានសុវត្ ថិភាពនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ចំណុចខាងក្រោមនេះ គឺគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយចំនួន៖

•

ឲ្យគេថែទា ំឧបករណ៍របស់អ្នកជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំដោយអ្ន កជំនាញដែលមាន
លក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ ឬដោយ SoCalGas។

•

កុំទុកដាក់កន្ទ ប់ ប្រដាប់ជូតឥដ្ឋ ក្រដាស់ឬវត្ថុធាតុដែលអាចឆេះបាននៅក្
បែរឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្មជាតិ។

•

កុំដាក់អ្វីមួយនៅក្បែរឧបករណ៍ដែលអាចជ្រៀតជ្រែករំខានដល់លំហូរខ្យល់
ធម្ម តាបាន។

•

កុំទុកដាក់ឬប្រើប្រាស់ផលិតផលអាចឆាបឆេះបាននៅក្នុងបន្ទ ប់តែមួ យឬ
នៅក្បែរឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិឬឧបករណ៍ដែលផលិតកម្តៅ។
ផលិតផលដែលអាចឆាបឆេះបានរ ួមមានសាំង ថ្នា លា
ំ បជញ្ជាំងប្រភេទបាញ់
សារធាតុរំលាយ ថ្នា ស
ំ ម្លាប់សត្វល្អិត កាវ ឧបករណ៍បាញ់ថ្នា ស
ំ ម្លាប់សត្វល្អិត
ប្រភេទអ័ព្ទ ថ្នា លា
ំ បឲ្យឡ�ើងភ្លឺរលោង ផលិតផលសម្អាត និងសម្បកផ្ទុកដែល
មានសម្ពាធដទៃទ�ៀត។

•

កុំប្រើប្រាស់ចង្ក្រា នដុតសាច់ឬជ�ើងក្រានឬឡចម្អិនរបស់អ្នកដ�ើម្បី
កម្តៅផ្ទះរបស់អ្នកដោយសារតែឧបករណ៍ទា ំងនេះមិនត្រូវបានរ�ៀបចំតាក់តែ
ងឡ�ើងសម្រាប់គោលបំណងនេះឡ�ើយ។

•

ឧបករណ៍ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិនៅក្នុងយានដ្ឋាននៃលំនៅដ្ឋាន នឹងត្រូវបានបំពាក់
ហេតុនេះផ្នែ កប្រឆេះនិងឧបករណ៍សម្រាប់ដុតប
 ញ្ឆ េះប្រឆេះមានទីតាំងស្ ថិត
នៅមិនតិចជាង 18 អ៊ីញ (450 ម.ម)ពីល�ើផ្ទៃ បាតក្រោមលុះត្រាតែត្វរូ បានចុះ
រាយនាមថា “ធន់ទៅនឹងការឆេះនៃចំហាយដែលអាចឆាបឆេះបាន”។
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ការប្រមូ លដកហូ តយកវ ិញដ�ើម្បីសុវត្ ថិភាពឧបករណ៍
គណកម្ម ការសុវត្ ថិភាពផលិតផលរបស់អតិថិជននៃសហរដ្ឋ អាមេរ ិក (CPSC)
យូរៗម្ត ងបានធ្វើការប្រកាសកម្ម វ ិធីប្រមូ លដកហូ តយកវ ិញដ�ើម្បីសុវត្ ថិភាព
សម្រាប់ឧបករណ៍និងបរ ិក្ខារឧស្ ម័នធម្ម ជាតិមួយចំនួន។ ព័ត៌មានអំពីការ
ប្រមូ លដកហូ តវ ិញនៃផលិតផលដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ឧបករណ៍របស់អ្នក
គឺមាននៅល�ើគេហទំព័រ CPSC (cpsc.gov) ឬតាមរយៈការហៅទូ រស័ព្ទ
ទៅកាន់ CPSC តាមរយៈលេខ 1-800-638-2772។

TDD/TTY 1-800-638-8270.
គន្ លឹះស្តីអំពីសុវត្ ថិភាពជ�ើងក្រានឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ

•

រក្សាតំបន់ខាងល�ើនៃជ�ើងក្រាន ឡចម្អិននិងឧបករណ៍ដាយ
ំ កចំហាយទឹកឲ្យ
ស្អាតអត់មានខ្លាញ់។ ខ្លាញ់អាចឆាបឆេះបាន ហ�ើយការកកផ្តុំច្រើនហួ សហេតុ
អាចនាំឲ្យមានអគ្គីភ័យ។

•

សូ មកុំប្រើប្រាស់ផ្នែ កខាងល�ើនៃជ�ើងក្រានឬឡចម្អិនដ�ើម្បីកំដៅផ្ទះ
របស់អ្នក។

•

សូ មកុំបំពាក់សន្លឹកស្ត ើងអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងឡចម្អិនឬផ្នែ កខាងល�ើ
នៃជ�ើងក្រានដ�ើម្បីច�ៀសវាងការធ្វើឲ្យស្ទះដល់រ ន្ធ បង្ហុយផ្សែង ដែលអាច
នឹងនាំឲ្យមានការពុលឧស្ ម័នកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីត។

គន្ លឹះស្តីអំពីសុវត្ ថិភាពឡកម្តៅឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ឡកម្តៅផ្ទៃ បាត

•

ច�ៀសវាងការកកផ្តុំនៃចម្រៀកក្រណាត់ដោយបូ មឡកម្តៅផ្ទៃ បាតនិងតំបន់នៅ
ជុំ វ ិញវាជាប្រចាំ។

•

រក្សាក្មេ ងៗឲ្យនៅឆ្ងាយពីចង្អើរបញ្ចេ ញកម្តៅ ដោយសារវាឡ�ើងក្តៅខ្លាង
ំ ណាស់។

ឡកម្តៅនៅតាមជញ្ជាំង

•

សម្អាតផ្នែ កខាងក្នុងបន្ទ ប់ប្រឆេះនៃឡកម្តៅសង់ភ្ជា ប់ជញ្ជាំងដែលមានរន្ធ
បង្ហុយមួ យដងក្នុងមួយខែក្នុងអំឡុ ងរដូ វកា
 លកម្តៅ ដ�ើម្បីបង្កា រការកក
ផ្តុំចម្រៀកក្រណាត់។

ប្រយ័ត្ន៖ ម៉ាស៊ីនកម្តៅឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលគ្មា ន
រន្ធ បង្ហើបបញ្ចេ ញខ្យល់គ្មា នសុវត្ ថិភាព និងមិន
ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង
15
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គន្ លឹះស្តីអំពីសុវត្ ថិភាពម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ

•

ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកដែលត្រូវបានបំពាក់នៅក្នុងយានដ្ឋានត្រូវតែល�ើ
កឲ្យខ្ព ស់ហេតុនេះផ្នែ កផ្ត ើមនាំចំហេះឬប្រភពដទៃទ�ៀត
នៃការបញ្ឆ េះមានកម្ព ស់យ៉ាងហោចណាស់ 18 អ៊ីញពីល�ើផ្ទៃ បាត
ឬត្រូវបានបំពាក់ទៅតាមក្រមច្បាប់សំណង់អគារប្រចាំតំបន់ និងតាមការ
ណែនាំការតម្លើងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។

•

ការរញ្ជួ យដីអាចបណ្តាលឲ្យម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកដែលត្រូវបានដាក់ភ្ជា ប់មិន
ត្រឹមត្រូវនោះ រំកិលឬដួ លរលំបាន។ ដ�ើម្បីបង្កា រប្រការនេះ សូ មចងព័ទ្ធវា
យ៉ាងមាំទៅនឹងដែកក្រចាប់នៃជញ្ជាំងនៅពីរកន្លែ ង — ចំណុចមួ យភាគ
បីផ្នែ កខាងល�ើនិងផ្នែ កខាងក្រោមនៃធុង — ដោយដែកពន្ លួញធំធ្ងន់
និងបន្ទះរុំព័ទ្ធធ្វ ើពីលោហៈ។ ត្រូវប្រាកដថាបានដាក់បន្ទះរុំព័ទ្ធផ្នែ ក
ខាងក្រោមយ៉ាងហោចណាស់បួនអ៊ីញពីល�ើកន្លែ ងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍
រក្សាសីតុណ្ហភាព។ ជាញឹកញយមានកញ្ច ប់នៅហាងលក់គ្រឿងដែក
ក្នុងមូ លដ្ឋានរបស់អ្នកហ�ើយយ�ើងណែនាំជាអនុសាសន៍ថាឲ្យអ្ន កជំនាញ
ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឲ្យបំពាក់វាសម្រាប់
អ្ន ក។

•

ការបន្ទាបឲ្យទាបការកំណត់សីតុណ្ហ ភាពរបស់អ្នកអាចជួ យបង្កា រគ្រោះថ្នា ក់
រលាកនិងកាត់បន្ថ យការចំណាយល�ើថា
 មពលរបស់អ្នក។
សីតុណ្ហ ភាពទឹកល�ើ 125 អង្សារហ្វា រ ិនហៃអាចបណ្តាលឲ្យមានការរលាកធ្ង ន់
ធ្ង រ ឬរហូ តដល់ស្លាប់ទ�ៀតផង។ គ្រួ សារដែលមានកូ នតូ ចៗ ជនពិការ ឬ
មនុស្សចាស់ជរាអាចតម្រូវឲ្យមានការកំណត់ឧបករណ៍រក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុង
កម្រិត 120 អង្សារហ្វា រ ិនហៃឬទាបជាងនេះដ�ើម្បីបង្កា រការប៉ះពាល់ទឹក

“ក្តៅ”។ សូ មយោងទៅកាន់អនុសាសន៍ណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត
ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹករបស់អ្នកសម្រាប់ការកំណត់សីតុណ្ហ ភាពម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹក
យ៉ាងមានសុវត្ ថិភាព។

គន្ លឹះសុវត្ ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនសម្ ងួតសម្លៀកបំពាក់ប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ

•

ជានិច្ចកាលត្រូវឲ្យម៉ាស៊ីនសម្ ងួតសម្លៀកបំពាក់បញ្ចេ ញខ្យល់នៅខាង
ក្រៅផ្ទះ។

•

សូ មកុំបញ្ចេ ញផ្សែងចូ លទៅក្នុងបន្ទ ប់តូចក្រោមដំបូល បំពង់ផ្សែង ជញ្ជាំង
ពិតាន ឬកន្លែ ងដែលលាក់កំបាំងនៃអាគារ។

•

ប្រើប្រាស់តែអង្គធាតុបំពង់រន្ធ បង្ហើយធ្វើពីលោហៈដែលត្រូវបានគេ
ឯកភាពទទួ លស្គាល់តែប៉ុណ្
ណ ោះ។ អង្គធាតុធ្វ ើពីផ្លាស្ទិចឬវ ីនីលមិនត្រូវបាន
ឯកភាពយល់ព្រមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសម្ ងួតសម្លៀកបំពាក់ប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ឡ�ើយ។

•

ពិនិត្យម�ើលបំពង់បញ្ចេ ញផ្សែងជាប្រចាំ ដ�ើម្បីធានាថាវាមិនបាន
ប្រែក្លាយជាកំព�ៀត ឡ�ើងកួ ច ឬមិនដូ ចនោះទេស្ទះណែន។

•

រក្សាតំបន់នៅជុំ វ ិញមាត់រន្ធ បញ្ចេ ញផ្សែង និងតំបន់ជុំ វ ិញនៅជិតៗនោះ 
មិនឲ្យមានការចាល់ប្រមូ លផ្តុំព្រុយក្រណាត់។

គន្ លឹះសុវត្ ថិភាពផ្នែកដុតបញ្ឆេះឡកម្តៅប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ

•

ដ�ើម្បីជួយបញ្ច ៀសគ្រោះថ្នា ក់ធ្ងន់ធ្ងរ សន្ទះបិទប�ើកត្រូវតែរក្សាទុកឲ្យនៅប�ើ
កចំហរជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍។ ប្រើប្រាស់សោរសន្ទះបិទប�ើកដែលត្រូវបានដា
ក់បញ្ ចូលជាមួ យនឹងកញ្ច ប់សម្រាប់ផ្គុំតម្លើងផ្នែ កដុតបញ្ឆ េះឡប្រើប្រាស់ឧស្
ម័នធម្ម ជាតិដែលមានរ ូបរាងដូ ចឡកម្តៅដុតឈ�ើ។
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គន្ លឹះសម្រាប់សុវត្ ថិភាពនៃការសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់កម្មនៅបន្ទ ប់តូច
ក្រោមដំបូល

•

រក្សាសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់កម្ម ឲ្យនៅឆ្ងាយពីប្រភពកម្តៅ ឡកម្តៅ ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹក
ចលនទ្រព្យតាំងភ្ជា ប់សម្រាប់អំពូលភ្ល ើងដែលលុងចូ លក្នុងជញ្ជាំង
យន្ត ករកង្ហារ កណ្តឹងទ្វា រ ឧបករណ៍បំលែងចរន្ត អគ្គីសនី បំពង់ផ្សែង រន្ធ 
បញ្ចេ ញផ្សែងនិងរន្ធ បង្ហើយ។

•

បំពាក់របាំងការពារធ្វើពីអង្គធាតុមិនឆេះនៅជុំ វ ិញប្រភពកម្តៅដែលត្រូវបាន
និយាយពីខាងល�ើ។

•

រក្សាសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់កម្ម ឲ្យឆ្ងាយពីរាល់គ្រប់ខ្សែភ្ល ើងស្រាតទា ំងអស់ឬខ្សែភ្ល ើង
នៃបណ្តា ញខ្សែអគ្គីសនីដែលតភ្ជា ប់តាមលំនាំ “ខ្សែរត់ក្នុងបំពង់ស្រោបទ្រ
ដោយជ�ើងកំពកទម្រ”

•

រក្សាមាត់រន្ធ ផ្គត់ផ្គ ង់ខ្យល់ទៅកាន់ឡកម្តៅដែលធាក់រុញច្រានចរន្ត ខ្យល់ មិនឲ្យ
មានសម្ភារៈធ្វើអ៊ីសូឡង់កម្ម អ្វីមួយឡ�ើយ។

•

ទុកបន្ទ ប់តូចក្រោមដំបូល និងរន្ធ បង្ហុយនៃសំយ៉ាបដំបូលប�ើកចំហរគ្មា នអ្ វី
គ្របបាំង។

•

ឆែកម�ើលម្ត ងម្កាលបន្ទ ប់តូចក្រោមដំបូលផ្ទះរកម�ើលចលនាសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់
កម្ម ។

•

ទាក់ទងអ្ន កចុះកិច្ចសន្យាទទួ លធ្វ ើអ៊ីសូឡង់កម្មដែលទទួ លបានអជ្ញាប័ណ្ណ ពីរដ្ឋ
ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពកា
ី របំពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីត
SoCalGas ឬអ្ន កជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់គួរតែពិនិត្យឧបករណ៍
ប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ
 ្ន កជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការមិនធ្វើការថែទា ំប្រ ចាំឆ្នាំអាច នឹង
បណ្តាលឲ្យមាននូ វដំណ�ើរការគ្មា នប្រសិទ្ធភាពឧបករណ៍ និងនៅក្នុងករណីខ្លះទ�ៀត
ការត្រូវរ ងផលប៉ះពាល់យ៉ាងគ្រោះថ្នា ក់ទៅនឹងកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីត។
កាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីតជាឧស្ ម័នគ្មា នព៌ណ គ្មា នក្លិន គ្មា នរសជាតិដែលត្រូវបាន
បង្ក បង្ក ើតឡ�ើងនៅពេលឥន្ធ នៈដែលមានមូ លដ្ឋានជាកាបូ ន ដូ ចជាប្រេងកាត
ប្រេងសាំង ប្រូប៉ាន ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ ប្រេង ធ្យូ ងឬឈ�ើ ត្វរូ បានដុតជាមួ យនឹង
បរ ិមា ណមិនគ្រប់គ្រាន់នៃអុកស៊ីសែន ដែលបង្ក ើតបានជាចំហេះមិនសព្វ ។ នៅក្នុង
ករណីឧបករណ៍ប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិនៅផ្ទះ ប្រការនេះអាចត្រូវបានបង្កឡ�ើងដោយ
ការបំពាក់មិនត្រឹមត្រូវ ការថែទា ំអន់មិនល្អ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មិនត្រឹមត្រូវឬ
ការមិនដំណ�ើរ ការរបស់ឧបករណ៍។ ដោយសារតែកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីតយកកន្លែ ងរបស់
អុកស៊ីសែននៅក្នុងឈាម ការរងត្រូវប៉ះពាល់នឹងកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីតអាចបង្ក
នូ វជំងឺមួយចំនួនដែលនាំទៅដល់របួ សធ្ង ន់ធ្ងរនិងសេចក្ តីស្លាប់ អាស្រ័យ
ល�ើកម្រិតនិងរយៈពេលការរង ត្រូវប៉ះពាល់។
ត្រូវជូ នដំណឹងចំពោ៖

•
•

អណ្តា តភ្ល ើងប្រឆេះដែលមានពណ៌ល�ឿង ធំ និងមិននឹងនរ។ 
ក្លិនឈួ លមុតខុសធម្ម តានៅពេលឧបករណ៍កំពុងដំណ�ើរការ
ដែលអាចចង្អុលបញ្ជាក់ការកក�ើតអាល់ដេអ៊ីត
ដែលជាអនុផលចំហេះមិនសព្វ ។

•

ភាពចង្អោ រ ងោកងុយ ឈឺក្បាល  វ ិលមុខ ក្ អួត វង្វេងវង្វា ន់ស្មារតី
ហត់ដង្ហ ក់និង/ឬរោគសញ្ញាដូ ចផ្តាសាយដែលពន្យល់មិនក�ើត។
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ប្រសិនប�ើអ្នកសង្ស័យកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីតមានវត្ត មាន៖

•
•
•

ប្រសិនប�ើមានសុវត្ ថិភាព សូ មបិទឧបករណ៍ដែលសង្ស័យភ្លាមៗ។
ជម្លៀសចេញពីប រ ិវេណ ហ�ើយហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ 911។
ស្វែ ងរកការព្យាបាលភ្លាមៗប្រសិនប�ើនរណាម្នា ក់នៅក្នុងផ្ទះជួ បប្រទះរោគ
សញ្ញាពុលកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីតដែលអាចក�ើតមាន។

•

ឲ្យឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដោយ SoCalGas ឬដោយអ្ន កជំនាញដែលមាន
លក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ភ្លាមៗ។

•

កុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិដែលសង្ស័យ លុះត្រាតែវាត្រូវបាន
ត្រួ តពិនិត្យ ធ្វើការថែទា ំជួ សជុលនិងកំណត់ថាមានដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវ។

ឧបករណ៍ឲ្យសញ្ញាប្រកាសអាសន្ន នៃកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីត
ច្បាប់បង្កា រការពុលកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីតនៃរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ទាមទារតម្រូវថារាល់
គ្រប់ផ្ទះលំនៅដ្ឋាន ឬអគារទា ំងអស់ត្វរូ បានគេបំពាក់ឧបករណ៍ឲ្យសញ្ញា
ប្រកាសអាសន្ន ពីកាបូ នម៉ូ ណុកស៊ីតដែលត្រូវបានឯកភាពទទួ លស្គាល់នៅ
ល�ើឧបករណ៍ដុតឥន្ធ នៈក្លាយពីផូស៊ីល ឡកម្តៅ និងយានដ្ឋានដែលតភ្ជា ប់នឹង
គេហដ្ឋាន។ មានតែឧបករណ៍ឲ្យសញ្ញាប្រកាសអាសន្ន ពីកាបូ នម៉ូ ណុ កស៊ីតដែលត្រូវ
បា នឯកភាពទទួ លស្គាល់ដោយតម្រួ តអគ្គីភ័យប្រចាំរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ហ�ើយមាន
ការបញ្ជាក់ វ ិញ្ញាបនកម្ម របស់មន្ទីរពិសោធន៍របស់អ្នកចុះហត្ថលេខាធានាទទួ លស្គាល់
តែប៉ុណ្
ណ ោះទ�ើបអាចនឹងប្រើប្រាស់បាន។ ឧបករណ៍ឲ្យសញ្ញាប្រកាសអាសន្ន មាន
នៅតាមហាងលក់គ្រឿងដែកនិងហាងលក់ប រ ិក្ខារសម្រាប់កែលម្អគេហដ្ឋានប្រចាំ
តំបន់របស់អ្នក។

ការបាញ់ផ្សែងសម្លា ប់មេរោគ
SoCalGas នឹងបិទសេវាកម្មនៅមុនពេលការបាញ់ផ្សែងសម្លាប់មេរោគទៅល�ើផ្ទះ
ឬទៅល�ើអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាស្តារឲ្យត្រលប់មកដូ ចដ�ើម វ ិញនូ វសេវាកម្ម បន្ទាប់ពីនោះ
មក។ មានតែ SoCalGas តែប៉ុណ្
ណ ោះទ�ើបត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្ តិ
សន្ទះបិទប�ើកសេវាកម្ម ឧស្ ម័នធម្មជាតិ។ អ្ន កចុះកិច្ចសន្យាទទួ លធ្វ ើការបាញ់ផ្សែង
សម្លាប់មេរោគមិនត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនោះឡ�ើយ។ SoCalGas នឹងផ្តល់ជូន
ការបិទសន្ទះបិទប�ើក និងសេវាកម្ម ទា ំងអស់ឲ្យដូ ចដ�ើមមកវ ិញដោយឥតគិតថ្លៃពី
អ្ន ក។ SoCalGas ត្រួ តពិនិត្យនិងកែតម្រូវរាល់គ្រប់ឧបករណ៍ទា ំងអស់ ដ�ើម្បី
ប្រតិបត្ តិការបានត្រឹមត្រូវជាផ្នែ កមួ យនៃសេវាកម្ម ស្តារត្រលប់ឲ្យដូ ចដ�ើម វ ិញ។
ដ�ើម្បីបិទសេវាកម្ម សម្រាប់ការបាញ់ផ្សែងសម្លាប់មេរោគ សំណ�ើរសុំត្វរូ តែបានព្រមព្
រ�ៀងពីរថ្ងៃធ្វើការឬល�ើសពីនេះនៅមុនពេលការបិទសេវាកម្ម ។ ដ�ើម្បីស្តារត្រលប់មកវ ិ
ញនូ វសេវាកម្ម របស់អ្នក វាទាមទារមានការជូ នដំណឹង ជាមុនយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃ
នៃធ្វើការ។ សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-427-2200 ដ�ើម្បីកំណត់ពេ 
លវេលានៃការផ្តល់សេវាកម្មថែទាជ
ំ ួ សជុល។
ការបញ្ជាសុំការស្តារត្រលប់មកវ ិញនូ វសេវាកម្មត្រូវបានកំណត់ពេលវេលា មិនឆាប់
ជាងពីរថ្ងៃឡ�ើយ បន្ទាប់ពីក្រណាត់តង់ត្វរូ បានបំពាក់ហ�ើយអគារសំណង់នោះ
ត្រូវបានបាញ់ផ្សែងសម្លាប់មេរោគ។ ការស្តារត្រលប់មកវ ិញនូ វសេវាកម្ម អាចត្រូ
វបានកំណត់ពេលវេលានៅថ្ងៃដដែល ដែលក្រណាត់តង់ត្វរូ បានដកយកចេញ
ប្រសិនប�ើអ្នកផ្តល់ “លិខិតបញ្ជាក់សម្រាប់ការចូ លសារជាថ្ មីម្តងទ�ៀត”ពីសំណាក់អ្នក
ចុះកិច្ចសន្យាទទួ លធ្វើការបាញ់ផ្សែងសម្លាប់មេរោគរបស់អ្នក។ សូ មទុកនូ វផ្វចូ
លូ ល
ដ៏ស្រឡះទៅកាន់កុងទ័រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិនិងទៅកាន់ទ្វា រមុខ។
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ិ យប័ត្រ
ការទូ ទាត់ វក័

ការអានវ ិក័យប័ត្រប្រចាំខែរបស់អ្នក

1. ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
2. សេចក្ តីសង្ខេបគណនីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវសមតុល្យនិងការទូ ទាត់បង់
ថ្លៃពីមុនរបស់អ្នកបូ ករ ួមនឹងកម្រៃនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។

3. កាលបរ ិច្ឆេទដល់កំណត់ត្វរូ បង់ថ្លៃ និងចំនួនត្រូវបង់ក្នុង វ ិក័យប័ត្រដែល
ងាយស្រួ លរក។

4. ក្រាហ្ វិកជាបង្គោលផ្តល់នូវការប្រៀបធ�ៀបការប្រើប្រាស់ដែលអាចម�ើល
ឃ�ើញបានដោយគ្រាន់តែសម្លឹងម�ើលមួ យដង។

5. ព័ត៌មានពីការប្រើប្រាស់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិសាមញ្ញ ៗ។
6. ទីតាំងថ្មីសម្រាប់សារដ៏សំខាន់ និង វ ិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងវ ិក័យប័ត្រឧស្ ម័ន
ធម្ម ជាតិរបស់អ្នក។

7. សម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុង CARE
ការបញ្ ចុះតម្លៃត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាចំណុចរាយ
នាមជាជួ របន្ទាត់ដាច់ដោយឡែកនៅល�ើ វ ិក័យប័ត្ររបស់អ្នក។

8. យ�ើងផ្តល់ជូនការចេញវ ិក័យប័ត្រដោយគ្មា នក្រដាស
និងការបង់ថ្លៃទូ ទាត់តាមរយៈ “គណនីរបស់ខ្ញុំ។”

19

គណនីរបស់ខ្ញុំ
គណនីរបស់ខ្ញុំគឺមានដល់អតិថិជនស្នាក់អាស្រ័យក្នុងលំនៅដ្ឋាន និងប្រកប
អាជីវកម្មដោយការអាចចូ លទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ិនធ�ើណិតបាន។ ពេលដែលអ្ន កបាន
ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីរបស់ខ្ញុំរ ួចហ�ើយ អ្ន កអាច៖

•

ម�ើលនិងទូ ទាត់បង់ថ្លៃ វ ិក័យប័ត្រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នកតាមរយៈ
គេហទំព័រដ៏មានសុវត្ ថិភាព

•

កំណត់ពេលវេលាទូ ទាត់បង់ថ្លៃតែមួ យដងឬការទូ ទាត់បង់ថ្លៃក�ើតមាន
ឡ�ើង វ ិញដដែលៗ

•
•
•

កំណត់ពេលវេលាក្រើនរំលឹកពី វ ិក័យប័ត្រតាមរយៈអ៊ីម៉ែលបន្ថែ មទ�ៀត។
ស្ន ើសុំការពន្យារពេលការទូ ទាត់បង់ថ្លៃ
កំណត់ពេលវេលា ម�ើលឬលុបចោលការណាត់ជួបដ�ើម្បីធ្វើការថែទា ំជួ សជុល

ប័ណ្ណ ឥណពន្ធ ផ្ទាល់ (DIRECT DEBIT)
ប័ណ្ណ ឥណពន្ធ ផ្ទាល់ (Direct Debit) អនុញ្ញាតអ្ន កឲ្យគេកាត់ការទូ ទាត់
បង់ថ្លៃប្រចាំខែរបស់អ្នកដោយស្ វ័យប្រវត្ តិពីគណនីមូលប្បទានប័ត្ររបស់
អ្ន កនៅ 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសម្រង់គណនីប្រចាំខែរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើតាម
ប្រៃសណីយ៍ទៅកាន់អ្នក។ អ្ន កក៏អាចចុះឈ្មោះផងដែរ ដ�ើម្បីទទួ ល វ ិក័យប័ត្រ
របស់អ្នកជាលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិច។ គ្រាន់តែចុះឈ្មោះសម្រាប់ការចេញវ ិក័យ ប័ត្រ
ទូ ទាត់ដោយគ្មា នក្រដាស់នៅតាមគេហទំព័រ

socalgas.com/myaccount.
ជម្រើសការបង់ទូទាត់ថ្លៃបន្ថែមទ�ៀត
សម្រាប់ថ្លៃឈ្ នួលបន្ថែ មទ�ៀត អ្ន កអាចបង់ទូទាត់តាមមូ លប្បទានប័ត្រអេឡិច
ត្រូនិច ប័ណ្ណ ឥណពន្ធ /ប័ណ្ណម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្ តិ ឬប័ណ្ណ ឥណទាន VISA/

Master Card តាមរយៈអ្ន កផ្តល់សេវាកម្ម ឯករាជ្យដែលមានឈ្មោះថា
BillMatrix។ ខណៈដែល SoCalGas មិនយកកម្រៃសម្រាប់សេវាកម្មនេះ 
BillMatrix យកកម្រៃសម្រាប់ភាពងាយស្រួ លចំនួន 1.50 ដុល្លារ សម្រាប់
ប្រតិ បត្ តិការនីមួយៗ។ ដ�ើម្បីបង់ថ្លៃតាមរយៈទូ រស័ព្ទតាមរយៈ BillMatrix សូ ម
ហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-232-6629។ 
អ្ន កក៏អាចនឹងទូ ទាត់បង់ថ្លៃ វ ិក័យប័ត្ររបស់អ្នកផងដែរដោយទូ រស័ព្ទដោយ
ចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្ម វ ិធីបង់ថ្លៃតាមទូរស័ព្ទរបស់ SoCalGas (SoCalGas Pay by

Phone Program)។ ដ�ើម្បីទទួ លបានពាក្យសុំចុះឈ្មោះសូ មចូ លទៅកាន់គេហទំ
ព័រ socalgas.com (ស្វែ ងរកពាក្យ “BILL MATRIX”) ដ�ើម្បីទាញយ
កកម្ម វ ិធី។ ពេលដែលអ្ន កចុះឈ្មោះរ ួចហ�ើយ អ្ន កអាចធ្វើការបង់ទូទាត់ថ្លៃដោយ
ហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-427-2700។

គម្រោងបង់ទូទាត់ថ្លៃស្ម ើថេរ (LEVEL PAY PLAN)
គម្រោងនេះធ្វើមធ្យមភាគការប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ និងតម្លៃចំណាយប្រចាំឆ្នាំក្នុង
រយៈពេល 12 ខែ។ អ្ន កទូ ទាត់បង់ថ្លៃចំនួនមធ្យមភាគក្នុង វ ិក័យប័ត្ររាល់ខែនីមួយ
ៗជាជាងកម្រៃពិតប្រាកដ។ ចំនួនបង់ទូទាត់ថ្លៃស្ម ើថេរនេះ អាចត្រូវបាន
វាយតម្លៃសារជាថ្ មីឡ�ើង វ ិញនិងកែតម្រូវនៅក្នុងចន្ល ោះពេលប្រាំមួយខែ ប្រសិន
ប�ើមានកំណ�ើនឬតំហយជាដុំកំភួនគួ រឲ្យកត់សម្គាល់នៅល�ើការប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
ឬតម្លៃឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ។ សូ មចុះឈ្មោះសម្រាប់ Level Pay Plan នៅគេហទំព័រ

socalgas.com/levelpayplan.
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ការជូនដំណឹងរបស់ភាគីទីបី
ប្រសិនប�ើអ្នកឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្ន កស្គាល់មា
 នការលំបាកក្នុងការចងចាំថា
ត្រូវបង់ទូទាត់ថ្លៃ វ ិក័យប័ត្រឧស្ ម័នធម្ម ជាតិជារ�ៀងរាល់ខែនោះ កម្ម វ ិធីជ
 ូ នដំណឹង
ភាគីទីបីរបស់យ�ើងប្រហែលនឹងអាចជួ យបាន។ កម្ម វ ិធីនេះ គឺមិនគិតថ្លៃ ហ�ើយអា
ចជួ យបង្កា រសេវាកម្ម ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិពីការបិទចោល។
ហ�ើយនេះគឺរប�ៀបដែលវាមានដំណ�ើរប្រព្រឹត្តទៅ៖ អ្ន កជ្រើសរ� ើសមិត្តភ័ក្តិ សាច់ញាតិ
ឬភ្នា ក់ងារសង្គ មដែលអ្ន កទុកចិត្ត ដ�ើម្បីទទួ លច្បាប់សំណៅដ�ើមនៃសេចក្ តីជូ ន
ដំណឹងពីការហួ សពេលវេលាត្រូ វបង់ថ្លៃ។ ភាគីទីបីមិនទទួ លខុសត្រូវចំ
ពោះវ ិក័យប័ត្រឡ�ើយ ប៉ុន្តែដោយការរំលឹកអ្ន កថាការបង់ទូទាត់ថ្លៃដល់ពេលត្វរូ 
បង់ហ�ើយ នោះអ្ន កអាចអនុវត្ត តាមជំហានចាំបាច់ ដ�ើម្បីជួយបង្កា រការបិទផ្តាច់
ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ មសូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ socalgas.

com/thirdparty ឬហៅទូ រស័ព្ទទៅកា ន់លេខ
1-800-427-2200។ TDD/TTY 1-800-252-0259.
ត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទ�ៀត ដ�ើម្បីបង់ទូទាត់ថ្លៃមែនទេ?
វ ិក័យប័ត្រដល់ពេលត្វរូ បង់ថ្លៃនៅពេលទទួ លបាន ហ�ើយត្រូវបានចាត់ទុកថាហួ ស
ពេលត្រូវបង់ ប្រសិនប�ើមិនត្រូវបានបង់ថ្លៃក្នុងរយៈពេល 19 ថ្ងៃ 
ចាប់ពីកាលបរ ិច្ឆេទផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ ដូ ចដែលបានបង្ហាញនៅល�ើវ ិក័យប័ត្រ។
មូ លប្បទានប័ត្របង់ទូទាត់ថ្លៃគួ របង់ទៅកាន់ SoCalGas។ ចំណុចខាងក្រោមនេះ
គឺជាសេចក្ តីពន្យល់នូវជម្រើសការបង់ទូទាត់ថ្លៃដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន នេះ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ មស្ តីអំពីជម្រើសនៃការបង់ទូទាត់ថ្លៃ វ ិក័យប័ត្រ សូ មចូ លទៅ
កាន់គេហទំព័ររបស់យ�ើងនៅអាសយដ្ឋានsocalgas.com/pay-bill

ឧបករណ៍ជួយអ្ន កឲ្យសន្សំសំចៃថា
មពល និងប្រាក់កាស។
វ ិធីសន្សំសំចៃ

•

សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ “Ways to Save” នៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ
តាមរយៈគេហទំព័រ socalgas.com ដ�ើម្បីម�ើលការប្រើ និងតម្លៃចំណាយ
ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិប្រចាំម៉ោ ងនិងប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

•

កំណត់គោលដៅនៃការសន្សំសំចៃ និងទទួ លយកគន្លឹះស្ តីអំពីរប�ៀបសម្រេច
បាន។ 

•

វ ិភាគរប�ៀបដែលអាកាសធាតុ និងកត្តា ដទៃទ�ៀតដែលមានផលប៉ះពាល់
ដល់ការប្រើប្រាស់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិប្រចាំខែរបស់អ្នក។

ការឲ្យសញ្ញាព្រមានពីឧបករណ៍តាមដានវ ិក័យប័ត្រ

•

ត្រួ តពិនិត្យតាមដានតម្លៃចំណាយឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នកនៅពេញទូ ទា ំង
វដ្តនៃការចេញវ ិក័យប័ត្រទូ ទាត់ប្រាក់។

•

អនុវត្ត តាមជំហាន ដ�ើម្បីកាត់បន្ថ យការប្រើប្រាស់របស់អ្នក
និងជ�ៀសវាងការភ្ញាក់ផ្អ ើល។

•

ទទួ លបានសេចក្ តីជូនដំណឹងអំពីការឲ្យសញ្ញាព្រមានប្រចាំសប្តាហ៍ដោយ
ឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈម៉ែល និង/ឬការផ្ញើសារជាអក្សរ។

ដ�ើម្បីប�ើកចូ លទៅក្នុងឬចុះឈ្មោះថ្ មី សូមចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ

MyAccount.SoCalGas.com.
ការបញ្ចុះតម្លៃ និងជំនួយផ្នែក វ ិក័យប័ត្រ
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ិ ជំនួយអតិថិជន
កម្ម វធី

អត្រាថាមពលដែលមានជម្រើសនៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE)
ការបញ្ ចុះតម្លៃ 20 ភាគរយល�ើ វ ិក័យប័ត្រ ដែលអាចមានសម្រាប់
អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែ កប្រាក់ចំណូល
ដែលមានសិទ្ធិទទួ លបានតាមរយៈអត្រាថាមពលដែលមានជម្រើស
នៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE) របស់យ�ើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម
ឬការដាក់ពាក្យសុំ សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ socalgas.com/care
ឬហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-427-2200។

TDD/TTY 1-800-252-0259.
កម្ម វ ិធីជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល *ការកែលម្អ គេហដ្ឋា នតាម
រប�ៀបសន្សំសំចៃថាមពល
ឥតអស់ចំណាយ ដូ ចជាការធ្វើអ៊ីសូឡង់កម្ម បន្ទ ប់តូចក្រោមដំបូល ការបិទ
ភ្ ជិតទ្វា រដ�ើម្បីការពារពីអាកាសធាតុនិងក្បាលបាញ់ឧបករណ៍ងូតទឹក
ផ្កាឈូ កដែលមានលំហូរទាបគឺមានដោយមិនគិតថ្លៃចំពោះម្ចា ស់គេហដ្ឋាន
និងអ្ន កជួ លដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែ កប្រាក់ចំណូលនិងដែល
មានសិទ្ធិទទួ លបាន តាមរយៈកម្ម វ ិធីជំនួយស ន្សំសំចៃថាមពល។ សម្រាប់
ព័ត៌មាន បន្ថែ ម សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ socalgas.com/

improvements ឬហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-331-7593។
កម្ម វ ិធីជំនួយផ្នែ កសន្សំសំចៃថាមពលត្រូវបានផ្គត់ផ្គ ង់មូលនិធិដោយអតិថិជននៃសេវា
កម្មសាធារណៈរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា និងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឧស្ ម័នរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា
ខាងត្
បូ ង នៅក្រោមគណៈកម្ម ការសេវាមូ លដ្ឋានសាធារណៈរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា។ កម្ម វ ិធីនេះអាច
នឹងត្រូវបានកែប្រែផ្លាស់ប្រឬបញ្ច
តូ
ប់ដោយគ្មា នការជូ នដំណឹងទុកជាមុនឡ�ើយ។ ក្រុមហ៊ុន
ឧស្ ម័ននៃរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងត្
បូ ង មិនទទួ លខុសត្រូវច
 ំពោះទំនិញ ឬសេវាកម្មដែល
ត្រូវបានជ្រើសរ� ើសដោយអតិថិជននោះឡ�ើយ។ អតិថិជនមិនត្រូវបានកំហិតកាតព្វ កិច្ចឲ្យ
ទំនិញឬសេវាកម្ម បន្ថែ មទ�ៀតណាមួ យពីអ្នកជាប់កិច្ចសន្យានោះឡ�ើយ។
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ចំណុចចាប់ផ្តើមវេជ្ជសាស្ត្រ
ទទួ លឧស្ ម័នធម្ម ជាតិច្រើនថែមទ�ៀតនៅក្នុងអត្រាតម្លៃទាបបំផុតប្រសិនប�ើ
សមាជិកពេញម៉ោ ងនៃក្រុមគ្រួ សាររបស់អ
 ្ន កមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដែលផ្តល់
ជូ ន លក្ខណៈស ម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ
បន្ថែ មទ�ៀតសម្រាប់ការកម្តៅតាមទីប រ ិវេណ។ ដ�ើម្បីសិក្សាស្វែ ងយល់បន្ថែ ម
សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ

s
 ocalgas.com/medicalឬហៅទូ រស័ព្ទ 

ទៅកាន់លេខ 1-800-427-2200។

មូ លនិធិជំនួយផ្នែកឧស្ ម័ន (GAF)
ជំនួយក្នុងការបង់ថ្លៃ វ ិក័យប័ត្រតែមួ យដង អាចមានសម្រាប់អតិថិជនដែល 
មានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែ កប្រាក់ចំណូល នៅក្នុងអំឡុ ងពេលខែនៃរដូ វ
រងារតាមរយៈមូ លនិធិជំនួយផ្នែ កឧស្ ម័ន (Gas Assistance Fund) (GAF)។ 
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម សូមចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ 

socalgas.com/gaf ឬហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខ
1-800-427-2200។
កម្ម វ ិធីជំនួយថាមពលគេហដ្ឋា នសម្រាប់អ្នកមានចំណូលទាប
(LIHEAP)
ជំនួយក្នុងការបង់ថ្លៃទូ ទាត់ វ ិក័យប័ត្រល�ើការចំណាយថាមពលសម្រាប់អតិថិជន
ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ខាងប្រាក់ចំណូល អាចមានតាមរយៈកម្ម វ ិធី
ជំនួយថាមពលគេហដ្ឋានសម្រាប់អ្នកមានចំណូលទាប ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គ ង់
មូ លនិធិដោយសហព័ន្ធ (LIHEAP)។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម សូ មទាក់ទងទៅ
កាន់នាយកដ្ឋានសេវាកម្ម និងអភិវឌ្ឍសហគម ន៍តាមរយៈគេហទំព
 ័រ

csd.ca.gov ឬហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់លេខl 1-866-675-6623 សម្រាប់អ្នក
អន់ថយសមត្ថភាពក្នុងការស្តាប់ TDD/TTY 1-916-263-1402
ឬសេវាកម្ម បញ្ជូ នសារបន្ត CA លេខ 711។
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គន្ លឹះអំពីប្រសិទ្ធភាពថាមពល
ិ
និងប្រាក់បង្ វិលសងមកវញ
ការកម្តៅគេហដ្ឋា ន

•

រក្សាប្រព័ន្ធកម្តៅរបស់អ្នកឲ្យមានលក្ខណៈលៃតម្រូវឲ្យដំណ�ើរការប្រស�ើរ
ដ�ើម្បីដំណ�ើរការមានប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា។

•

សម្អាតឬប្រដាក់
តូ
ថ្មីជំនួសនូ វតម្រងចម្រោះឡកម្តៅដោយយោងទៅតាម
អនុសាសន៍ណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។

•

សន្សំសំចៃរហូ តដល់ 30 ភាគរយទៅល�ើតម្លៃចំណាយសម្រាប់
កម្តៅដោយការបន្ថ យឧបករណ៍រក្សាសីតុណ្ហ ភាពរបស់អ្នកពីបី
ដល់ប្រាំអង្សារ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានសុខភាពល្អ ។

•

បំពាក់ឧបករណ៍រក្សាសីតុណ្ហ ភាពដែលអាចកំណត់កម្ម វ ិធីបានដ�ើម្បីជួយ
និយ័តដោយស្ វ័យប្រវត្ តិសីតុណ្ហភាពផ្ទះរបស់អ្នកសម្រាប់គ្រប់គ្រង
ផាសុកភាពនិងសម្រាប់សន្សំសំចៃថាមពល។

•

បិទក្រហែងតូ ចៗ និងបិទភ្ ជិតទ្វា របង្ អួចការពារពីអាកាសធាតុទៅល�ើទ្វា រ
និងបង្ អួចដែលមានខ្យល់ចូល។

•

ឲ្យគេធ្វើតេស្ត បំពង់ខ្យល់របស់អ្នករកម�ើលការលេចធ្លាយ។ បំពង់គួរតែ
ត្រូវបានជួ សជុលដោយមានសារធាតុបិទភ្ ជិតប្រភេទជ័រស្ក រកៅស៊ូ
មិនមែនពីបង់ស្អិតសម្រាប់រុំបព
ំ ង់នោះឡ�ើយ។ អ្ន កអាចសន្សំសំចៃ 
បានរហូ តដល់ 20 ភាគរយទៅល�ើតម្លៃចំណាយសម្រាប់ កម្តៅរបស់អ្នក។

•

ប�ើកគម្របបង្ អួចក្នុងអំឡុ ងពេលថ្ងៃ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអាទិត្យកម្តៅ
ផ្ទះរបស់អ្នក។ បិទវានៅពេលយប់ ដ�ើម្បីដាក់កំណត់ទៅល�ើប រ ិមាណកម្តៅ
ដែលសាយភាយចេញ។

•

សន្សំសំចៃរហូ តដល់ 25 ភាគរយទៅល�ើតម្លៃចំណាយល�ើកម្តៅរប ស់អ្នក
ដោយបំពាក់ឬបង្ក ើនគុណលក្ខណៈអ៊ីសូឡង់កម្មនៅក្នុងបន្ទ ប់ក្រោម
ដំបូល និងជញ្ជាំងរបស់អ្នក។
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ទឹកក្តៅ

•

ការកំណត់ឧបករណ៍រក្សាសីតុណ្ហ ភាពម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹករបស់អ្នកនៅត្រឹមឬ
ទាបជាងបន្ តិចពីសីតុណ្ហ ភាព 120 អង្សារហ្វា រ ិនហៃដែលត្រូវបានណែនាំជា
អនុសាសន៍ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតនឹងជួ យបង្កា រការរលាក និងជួយកាត់
បន្ថ យតម្លៃប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក។

•

ជួ សជុលក្បាលបង្ ហូរទឹកដែលលេចជ្រាបទឹក។ ទឹកក្តៅមួ យតំណក់ក្នុង
មួ យវ ិនាទី អាចធ្វើឲ្យខ្ ជះខ្ជា យខាតទឹកអស់ 500 ហ្គាឡុ ងក្នុងមួ យឆ្នាំ។

•

លាងសម្អាតចានក្បានដែលមានបរ ិមាណពេញកម្រិតបន្ទុកនៅក្នុង
ម៉ាស៊ីនលាងចាន។

•
•

បំពាក់អ៊ីសូឡង់បំពង់ទឹកក្តៅខាងក្រៅ ដែលមិនមានរុំស្រោប។
ប�ើកម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នកទៅកាន់ការកំណត់

“ផ្ត ើមដំបូង” នៅពេលអ្ន កស្ ថិតក្នុងការលំហែកាយវ ិស្សមកា
 ល។

•

បំពាក់ក្បាលបាញ់ទឹកផ្កាឈូ កដែលមានលំហូរទាប សន្សំសំចៃទឹក
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថ យការប្រើទឹក និងសន្សំសំចៃរហូ តដល់ 10
ភាគរយទៅល�ើតម្លៃកម្តៅទឹក។

•

ងូ តទឹកផ្កាឈូ កក្នុងរយៈពេលខ្លីជាង និងត្រជាក់ជាង ជាជាងងូ តទឹកត្រាំ
ក្នុងអាង។ ទឹកសម្រាប់ងូតត្រាំក្នុងអាងអាចប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅអស់រហូ ត
ដល់ពីរដងកន្លះច្រើនការងូ តទឹកផ្កាឈូ ករយៈពេលប្រាំនាទី។

ការបោកគក់

•

បោកគក់ក្នុងបរ ិមាណពេញបន្ទុកម៉ាស៊ីនបោកគក់ឬលៃតម្រូវកម្រិតទឹក
ដ�ើម្បីឲ្យសមល្ម មទៅតាមទំហំសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្ទុកក្នុងម៉ាស៊ីន។
ប្រើប្រាស់ទឹកត្រជាក់នៅពេលបោកគក់ និងប្រើប្រាស់ម៉្សៅសាប៊ូ ដែល
ផលិតតាមរ ូបមន្ត សម្រាប់ទឹកត្រជាក់។

•

ជានិច្ចកាលត្រូវសម្ ងួតសម្លៀកបំពាក់តាមបន្ទុកពេញរបស់ម៉ាស៊ីន
នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។ កុំសម្ ងួតជ្រុលហួ សពេក។ សម្ ងួតបរ ិមាណ
សម្លៀកបំពាក់ដែលដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ ងួតពីរឬច្រើនជាបន្ត បន្ទាប់
ជាប់ៗគ្នាដ�ើម្បីទាញយកផលចំណេញពីកម្តៅដែលនៅតែស្ ថិតនៅក្នុង
ម៉ាស៊ីនសម្ ងួតនៅឡ�ើយ។

•

សម្អាតសំណាញ់សម្រាប់ទប់ត្រងព្រុយក្រណាត់មុនពេលចាប់ផ្ត ើមផ្ទុក
បញ្ ចូលសម្លៀកបំពាក់ ដ�ើម្បីសម្ ងួតមួ យល�ើកៗ។

•

យូរៗម្ត ងម្កាល ដកចេញនូ វកំណកផ្តុំនៃព្រុយក្រណាត់និងធូ លីពីបំពង់
បញ្ចេ ញកាកសំណល់ម៉ាស៊ីនសម្ ងួតសម្លៀកបំពាក់ ផ្នែ កខាងក្រោយនៃ
ម៉ាស៊ីនសម្ ងួតសម្លៀកបំពាក់និងខាងក្រោយនៃបន្ទះសំណាញ់សម្រាប់ត្រង
ទប់ព្រុយក្រណាត់។

ការចម្អិនអាហារ

•

កុំកម្តៅទុកជាមុនចំពោះឡកម្តៅប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នកប្រសិនប�ើ
អ្ន កមិនចាំបាច់ត្វរូ ធ្វើ ហ�ើយកុំប�ើកទ្វា រឡចម្អិនអាហារនៅខណៈ
ដែលអាហារកំពុងតែចម្អិន។

•

ប្រើប្រាស់ឆ្នាំងនិងខ្ទះដែលត្រូវខ្នា តទៅនឹងប្រឆេះ ហ�ើយគ្របឆ្នាំងនៅ
ពេលចម្អិនអាហារ ចម្អិនអាហារច្រើនដងក្នុងពេលតែមួ យ ហ�ើយចម្អិន
អាហារទៅតាមស�ៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណែនាំអំពីសីតុណ្ហ ភាពនិងពេលវេលា។

•

រក្សាប្រឆេះខាងល�ើនៃឡចម្អិនអាហារ និងជ�ើងក្រានឲ្យស្អាត។

សម្ភារៈប្រសិទ្ធភាពថាមពល
ដ�ើម្បីសន្សំសំចៃឧស្ ម័នធម្ម ជាតិនិងទឹក សូ មស្ន ើសុំសម្ភារៈប្រសិទ្ធភាពភាព
ថាមពលដែលឥតគិតថ្លៃ។ សម្ភារៈនេះមានផ្ទុកដោយក្បាលបាញ់ទឹកផ្កាឈូ ក
ដែលមានលំហូរទាបនិងប្រដាប់បញ្ ចូលខ្យល់ទៅក្នុងក្បាលបង្ ហូរទឹកចំនួនបី។
សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ socalgas.com (ស្វែ ងរកពាក្យ “KIT”)។
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ប្រាក់បង្ វិលសងមកវ ិញ
SoCalGas ផ្តល់ជូនប្រាក់បង្ វិលសងមកវ ិញសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពថាមពលទៅឲ្យ
ម្ចា ស់ផ្ទះ ម្ចា ស់និងប្រធានគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនៃបន្ទ ប់ផ្ទះរបស់អតិថិជន
ពហុគ្រួសារ និងអតិថិជនប្រកបអាជីវកម្ម ។ ប្រាក់បង្ វិលសងមកវ ិញអាចមាន
សម្រាប់ឡកម្តៅផ្ទះ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកស្តុកទុក ម៉ាស៊ីន
ក ម្តៅទឹកដោយគ្មា នអាងស្តុកទឹក អ៊ីសូឡង់កម្ម បន្ទ ប់ក្រោមដំបូលផ្ទះ អ៊ីសូឡង់
កម្ម ជញ្ជាំងនិងអ្ វីៗជាច្រើនទ�ៀតដែលមានសញ្ញា ENERGY STAR® ដែល
មា នលក្ខណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់។ សម្រាប់សេចក្ តីលម្អិត និងភាពអាចរកបាន
សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ socalgas.com (ស្វែ ងរកពាក្យ “REBATES”)។

ENERGY UPGRADE CALIFORNIA® HOME UPGRADE
Energy Upgrade California® Home Upgrade ផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វា ន់
ល�ើកទឹកចិត្តរហូ តដល់ $6,500 ដុល្លារសហរដ្ឋ អាមេរ ិក**សម្រាប់
ការកែលម្អ ឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងដែលសន្សំសំចៃថាមពលជាក់លាក់មួយចំនួន
ទៅដល់គ្រោងសម្បកនៃផ្ទះដែលមានស្រាប់របស់អ្នក។ ដោយធ្វើបន្សំបញ្ ចូលគ្នា
នៃការកែលម្អ ទា ំងអស់ក្នុងពេលតែមួ យទៅជាប្រព័ន្ធដែលទាក់ទងនឹង
ថាមពល រ ួមមានការធ្វើអ៊ីសូឡង់កម្ម ការបិទភ្ ជិតកុំឲ្យខ្យល់ចេញចូ ល 
ការដាក់បំពង់ កម្តៅនិងធ្វើឲ្យត្រជាក់ទីប រ ិវេណ ប្រសិទ្ធភាពថាមពលសម្រាប់
ផ្ទះ និងផាសុកភាពផ្នែ កខាងក្នុងអគារអាចត្រូវបានកែលម្អ ឲ្យប្រស�ើរបានយ៉ាង
ខ្លាង
ំ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ socalgas.com/

upgrade ឬគេហទំព័រEnergyUpgradeCA.org។ សូ មកត់សម្គាល់៖ តំណភ្ជា ប់
នេះនាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី ដែលមិនមែនជាចំណែកមួ យនៃ 

SoCalGas ទេ។
លំនៅដ្ឋានសំណាក់អាស្រ័យ៖ 1-800-427-4400
ពហុគ្រួសារ៖ 1-800-427-4400
អាជីវកម្ម ៖ 1-800-427-2000
** អតិថិជនក៏អាចនឹងមានសិទ្ធិទទួ លបានប្រាក់រង្វា ន់ល�ើកទឹកចិត្តដែលល�ើសពីចំនួន $6,500
ដុល្លារសហរដ្ឋ អាមេរ ិកផងដែរ ផ្អែ កល�ើការសន្សំសំចៃថាមពលដែលត្រូវបានគណនារបស់ពួកគេ។ ធ្វើការ
ជាមួ យអ្ន កជាប់កិច្ចសន្យាទទួ លម៉ៅ ការ ឬអ្ន កកំណត់អត្រាតម្លៃដែលចូ លរ ួមក្នុងកម្ម វ ិធីរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីគណនាប្រាក់រង្វា ន់ល�ើកទឹកចិត្តបានពីការបង្ក ើនបន្ថែ មគុណលក្ខណៈរបស់អ្នក។
Energy Upgrade California® Home Upgrade ផ្តល់ជូនជំនួយ និងប្រាក់រង្វា ន់ល�ើកទឹកចិត្តសម្រាប់
គម្រោងកែលម្អផ្ទះដែលអាចកាត់បន្ថ យការប្រើថាមពល និងធ្វើឲ្យផ្ទះកាន់តែមានផាសុកភាពឡ�ើង។
កម្ម វ ិធីទូទា ំងរដ្ឋនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមូ លដ្ឋានដោយបណ្តា ញសេវាកម្មសាធារណៈ
និងថាមពលភូ មិភាគ និងត្រូវបានដឹកនាំដោយអតិថិជនសេវាកម្មសាធារណៈ CPUC
នៅក្រោមបរ ិបាលកិច្ចរបស់ CPUC។
ប្រាក់រង្វា ន់ល�ើកទឹកចិត្តត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឈរល�ើមូលដ្ឋានអ្ន កមកមុនត្រូវបានផ្តល់សេវាកម្ម
មុ នហ�ើយមានប្រសិទ្ធភាពរហូ តដល់ការផ្គត់ផ្គ ង់មូលនិធិត្វរូ បានចំណាយអស់ឬកម្ម វ ិធីត្វរូ បាន
បញ្ឈប់។ ការកំណត់ពេលវេលា និងលក្ខ ខណ្ឌ ត្រូវអនុវត្ត ។ សូ មម�ើលច្បាប់ក្រិតក្រមកម្ម វ ិធី ដ�ើម្បីរកម�ើល
សេ ចក្ តីលម្អិត។ កម្ម វ ិធីអាចនឹងត្រូវបានកែប្រែផ្លាស់ប្រតូ ឬបញ្ច ប់ដោយគ្មា នការជូ នដំណឹងទុក
ជាមុនឡ�ើយ។ ការជ្រើសរ� ើស ការជាវ និងការកាន់កាន់ជាម្ចា ស់កម្ម សិទ្ធិនៃទំនិញ និងសេវាកម្មគឺជា
ទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជនដាច់មុខ។ SoCalGas មិនធ្វើការធានា មិនថាដោយច្បាស់ជាក់លាក់ឬដោយ
ក្នុងន័យបញ្ឆិតឡ�ើយ រ ួមមានការធានាពីភាពសក្ តិសមសម្រាប់លក់ដូរ ឬភាពសក្ តិសមសម្រាប់
គោលបំណងការប្រើ ឬការអនុវត្ត ណាមួ យនៃទំនិញនិងសេវាកម្មដែលបានជ្រើសរ� ើសនោះ។
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សេវាកម្ម
ជម្រើសស្វ័យសេវាកម្ម
ស្ន ើសុំសេវាកម្មនានាតាមអ៊ិនធ�ើណិត 24 ម៉ោ ង/7 ថ្ងៃ វាងាយស្រួ លនិងរហ័ស។
ស្ន ើសុំចាប់ផ្ត ើម ឈប់ ឬរ� ើចេញនូ វសេវាកម្ម ឧស្ ម័នធម្ម ជាតិរបស់អ្នក ស្ន ើសុំការ
បញ្ជាទិញសេវាកម្ម អតិថិជន ធ្វើការរ�ៀបចំការបង់ទូទាត់ថ្លៃ និងមានអ្ វី 
ច្រើនថែមទ�ៀត។ សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ

socalgas.com /schedule-service។

ការណាត់ជួប ដ�ើម្បីធ្វើការជួសជុលថែទាំនៅលំនៅដ្ឋា ន
បុគ្គលិកសេវាកម្មដែលបានបណ្តុះបណ្តាលរបស់យ�ើង អាចបញ្ជាក់ថា
ឧប ករណ៍របស់អ្នកកំពុងមានដំណ�ើរការដោយសុវត្ ថិភាព និងប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។ ពួ កគេក៏អាចលៃតម្រូវប្រឆេះប្រើឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ ឧបករណ៍
ផ្ត ើម នាំចំហេះ និងធ្វើការជួ សជុលដែលមានកម្រិតតិចតួចខ្លះៗបានផងដែរ។
សូ មកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ធ្វ ើការជួ សជុលថែទា ំរបស់អ្នកនៅល�ើប្រព័ន្ធ
អ៊ិនធ�ើណិតតាមរយៈគេហទំព័រ socalgas.com/schedule-service.

ការណាត់ជួបតាមបទដ្ឋា ន – ឥតយកកម្រៃ
សម្រាប់ការអញ្ជ ើញមកដល់ក្នុងអំឡុ ងម៉ោ ងពេលព្រឹក (ម៉ោ ង 7
ព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់) ពេលរស�ៀល (ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោ ង 5 ល្ងា ច) ឬពេលល្ងា ច 

(ម៉ោ ង 5 ល្ងា ច  – 8 យប់)។
ការណាត់ជួបពិសេស – ថ្លៃ 25 ដុល្លា រសហរដ្ឋ អាមេរ ិក*
សម្រាប់ការអញ្ជ ើញមកដល់នៅពេលវេលាជាក់លាក់មួយ
ត្រូវបានផ្តល់ជូនពីម៉ោ ង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោ ង 7 យប់
ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូ តដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅរាល់ពេលមួ យម៉ោ ង
និងកន្លះម៉ោ ងជាក់ៗនៅល�ើនាឡិកា។ នយោជិក
ផ្នែ កជួ សជុលថែទា ំរបស់យ�ើងនឹងមកដល់ក្នុងរង្វ ង់ 30
នាទីនៃពេលវេលាដែលបានបញ្ជាក់។
*ថ្លៃឈ្ នួលអាចមានការប្រែប្រួ ល។

ការតភ្ជា ប់/ការជួសជុលឧបករណ៍
អ្ន កបច្ចេកទេសរបស់យ�ើងអាចស្ច
ទូ ឡ�ើងជ�ើងក្រាន ម៉ាស៊ីនសម្ ងួត
សម្លៀកបំពាក់និងម៉ាស៊ីនអាំងសាច់ ធ្វ ើការជួ សជុលតិចតួចទៅល�ើឡកម្តៅផ្ទះ
និងម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកនិងប្រចេញនូ
តូ
វផ្នែ កតភ្ជា ប់ធ្វ ើពីទង់ដែងដែលគ្មា ន
ស្រោបតាមការណែនាំជាអនុសាសន៍ដោយគណកម្ម
ការសុវត្ ថិភាពផលិតផលរបស់អតិថិជន។ សូ មចូ លទៅកា ន់គេហទំព័រ

socalgas.com/schedule-service ឬហៅទៅកាន់លេខ
1-800-427-2200 ដ�ើម្បីកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការថែទា ំ
ជួ សជុលរបស់អ្នក។
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រប�ៀបទាក់ទងមកកាន់យ�ើង
ការឆ្ល ើយតបការសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេញ 24 ម៉ោ ង
ប្រសិនប�ើអ្នកមានភាពអាសន្ន បន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្ ម័នធម្ម ជាតិ សូ មហៅទូ រស័ព្ទ
មកបណ្តា ញខ្សែទូ រស័ព្ទ 24 ម៉ោ ងរបស់យ�ើងតាមរយៈលេខ 1-800-427-2200។

TDD/TTY 1-800-252-0259.

មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជន
ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវការជំនួយ សូ មចូ លទៅកាន់គេហទំព័រ socalgas.com
ឬហៅទូ រស័ព្ទមកកាន់យ�ើងតាមរយៈលេខមួ យក្នុងចំណោមលេខដូ ចតទៅនេះ៖

• ការឆ្ល ើយតបសម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេញ 24 ម៉ោ ង
1-800-427-2200
• អតិថិជនលំនៅដ្ឋា ន

1-800-427-2200

• អតិថិជនជាស្ថាប័នអាជីវកម្ម

1-800-427-2000

• ប្រាក់បង្ វិលសងមកវ ិញសម្រាប់លំនៅដ្ឋា ន

1-800-427-4400

• ប្រាក់បង្ វិលសងមកវ ិញសម្រាប់ពហុគ្រួសារ

1-800-427-4400

• ប្រាក់បង្ វិលសងមកវ ិញសម្រាប់អាជីវកម្ម	

1-800-427-2000

មជ្ឈមណ្ឌលទទួ លការហៅទូ រស័ព្ទ ពហុភាសា
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)
សម្រាប់ភាសាផ្សេងទ�ៀត
TDD/TTY

1-888-427-1345
1-800-252-0259

(សម្រាប់អ្នកមានការអន់ខ្សោយថមថយក្នុងការនិយាយឬស្តាប់)

សូមផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ការទូ ទាត់បង់ថ្លៃទៅកាន់៖
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

សូមសរសេរមកកាន់យ�ើងតាមរយៈ៖
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773
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