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مقد مة 2

تع ّرف على شركة (SOUTHERN
)®CALIFORNIA GAS) - (SOCALGAS
لطالما كان التزامنا ومنذ أكثر من  140عاماً توفير الغاز النظيف واآلمن
والموثوق إلى زبائننا .وهذا الدليل إلى الطاقة المنزلية والسالمة مصمم
لإلجابة على األسئلة التي قد تراودك حول الغاز الطبيعي ،وهو يتضمن
الطرق التي تساعدك على استعماله بشكل آمن وفاعل.
هل تعلم ،أن شركة ( )SoCalGasتعرض العديد من الخدمات المالئمة والبرامج
ّ
الموفرة للمال؟ وفيما يلي األساسيات:



ّ
الخاصة -
الموفرة للمال والعروض
كن من أوائل األشخاص لمعرفة الخصوم
ّ
سجل الستالم الرسائل البريدية اإللكترونية الدورية بزيارة .socalgas.com
ّ



ّ
ً
وسجل الستالم ومراجعة ودفع فاتورة غازك خالل موقعنا اآلمن
وفر وقتا
وماالّ .
بزيارة  .socalgas.comكما يمكنك أيضاً بدء أو إيقاف الغاز المقدم لك ،ح ّدد
مواعيد الخدمة واطلب ترتيبات الدفعات وأكثر.



إذا كنت مستخدم  ،My Accountوقمت مؤخراً بتغيير عناوين البريد
اإللكتروني ،فالرجاء القيام بتحديث معلوماتك في .My Account



يبدأ حفظ مواردنا الطبيعية في البيت .تعلّم كيفية ذلك بملء االستطالع المجاني
اإللكتروني في  .socalgas.comشاهد صفحة .28



ّ
استغل الخصومات المتوفرة على كفاءة استخدام الطاقة التأهيلية .تفضل بزيارة
.socalgas.com



إذا كنت تحتاج مساعدة مالية ،فنحن نعرض العديد من البرامج التي تقدم
المساعدة .شاهد صفحة  26أو تفضل بزيارة .socalgas.com



تعلّم استعمال الغاز الطبيعي بسالمة .شاهد الصفحات  18-3للمعلومات المهمّة أو
اذهب إلى .socalgas.com

في حاالت الطوارئ

كن مستع ّدا لحاالت الطوارئ وتعرف كيفية س ّد الغاز عن عدادك (شاهد صفحة 5
للتعليمات) .بعد الزلزال ،اطفئ الغاز عن عدادك فقط إذا كان الوضع آمناً لفعل ذلك أو
في حال أن شممت رائحة الغاز أو سمعت صوت تسرب الغاز أو رأيت اإلشارات
للتسرب .كن حذراً على الدوام عند استخدام عدادات الغاز أو أنابيب الغاز أو
األخرى
ّ
الصمامات أو أية أجزاء أو معدات أخرى متصلة به .إن العدادات البيتية الخاطئة أو
توزيع األسالك الكهربائية البيتية الخاطئة يمكن وبشكل غير مقصود أن توصل الكهرباء
مست.
إلى ع ّداد الغاز والمع ّدات ذات العالقة ويمكن أن تسبّب صدمة كهربائية إن ّ

قبل حاالت الطوارئ

• اعرف أين ع ّداد غازك واقعا وأبق مفتاح  12إنشاً أو مفتاح أكبر قابل للتعديل
ّ
بتجهيزات طوارئك ،أو بالقرب من مخرج بنايتك ،أو بالقرب من صمام إغالق عداد
غازك .ال تخزن المفتاح على العداد أو أنابيب الغاز األخرى.
• للمساعدة على منع ّ
سخان مائك من التحرك أو السقوط عند وقوع الزلزال ،ثبته بش ّدة
إلى الحائط في مكانين – عند الثلث العلوي والثلث السفلي من الخزان – ببراغي ثقيلة
وروابط معدنية .تأكد من وضع الرابط المعدني السفلي على األقل أربع بوصات فوق
المحلي
ضوابط منظم الحرارة .إن العدة متوفرة في أغلب األحيان في مخزن المع ّدات
ّ
مؤهل مجاز ّ
ونحن نوصي باالستعانة بمهني ّ
يركبه لك.
• اتصل بـ  SoCalGasأو أي محترف ّ
مؤهل مجاز الستبدال ّ
موصالت أنابيب
أي ّ
بموصل مرن من نوعية جيدة.
ألمنيوم أو نحاس
ّ
• تفقد أدوات السالمة مثل كاشفات غاز أوّل أكسيد الكاربون والدخان ،لضمان عملها
بشكل صحيح.
• اتصل بــ  SoCalGasأو محترف ّ
مؤهل مجاز لتفتيش فرنك وعدد غازك
ّ
ّ
األخرى لألمان وللقيام ّ
الموصالت المرنة غير
بأي تصليحات مطلوبة .وتأكد بأن
ّ
قابلة لإلصابة بالضرر وال يمكن أن تخترق األرضيات أو الحيطان أو األسقف.

بعد حاالت الطوارئ

• ال تطفئ الغاز عن عدادك ما لم تشت ّم غازاً ،أو تسمع صوت هروب الغاز أو ترى
للتسرب وفقط إن كان الوضع آمناً للقيام بذلك .وال تقم بإعادة
اإلشارات األخرى
ّ
وصل الغاز بنفسك بل اتصل بـ  SoCalGasإلعادة الغاز وتشغيل الخدمة
لالستخدام الصحيح.

السالمة

ّ
• افحص ّ
ومتنفسات فرنك .وفي حال انفصال نظام التنفيس خالل زلزال
سخان مائك
ّ
يسرب أدخنة خطرة في بيتك .ال تشغل ع ّدتك ما لم تقم
أو حدث آخر فيمكن أن ّ
بتنفيسها بالشكل الصحيح .إن اإلشارات لع ّدة غير ّ
منفسة بشكل صحيح تشمل
رطوبة على داخل النوافذ أو رائحة غير عادية عندما تكون الع ّدة قيد التشغيل.
• ال تشعل لهباً وال تستعمل ّ
أي عدد كهربائية أو مفاتيح خفيفة أو أدوات أخرى
ّ
غازي.
تسرب
يمكن أن تسبّب شرارة حتى تتأكد من أنه ليس هناك ّ

كيفية معرفة ومواجهة
الغازي
التس ّرب
ّ

إن من المهم ّ
أن الغاز الطبيعي قابل لالشتعال ّ
تذكر ّ
وبأن شرارة بسيطة تستطيع
العمل كمصدر إيقاد .استعمال حواس البصر والسمع والشم سويّة مع ّ
أي من
ّ
غازي:
تسرب
اإلشارات التالية قد ينبّهك إلى وجود ّ
النظر
متضرر إلى ع ّدة الغاز.
• اتّصال
ّ
• وسخ أو ماء ينتشران في الهواء.
• نباتات ميّتة أو صفراء (في 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 كارثة أخرى.
السمع
• صوت غير عادي ،مثل هسهسة أو صفير أو صوت صاخب بالقرب من ّ
خط أو
ع ّدة الغاز.
الرائحة
• الرائحة المميّزة للغاز الطبيعي.
* بعض الناس قد ال يستطيعون ش ّم الرائحة لعدم تمكنهم من ذلك أو نتيجة إعياء
التعرض المطوّل إليها) أو ألن الرائحة
شمّي (عدم قابلية مؤقتة لتمييز رائحة بعد
ّ
تختفي بروائح أخرى موجودة مثل روائح الطبخ أو الرطوبة أو العفن .إضافة إلى
ما سبق ،فإن بعض الظروف في األنبوب أو األتربة قد تتسبب في تالشي الرائحة.
للمزيد من المعلومات حول تالشي الرائحة الرجاء زيارة .socalgas.com
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ّ
غازي
تسرب
إذا اشتممت غازاً طبيعياً أو اشتبهت في وجود ّ
• ابق هادئاً.

• ال تشعل كبريتاً أو شمعة أو سيجارة.
• ال تشغل عدداً أو أضوية كهربائية وال تستعمل ّ
أي أداة
يمكن أن تسبّب شرارة.
اخل المنطقة فوراً ،واتصل من موقع آمن بـ  SoCalGasعلى الرقم
• ِ
( )1-888-427-1345وعلى مدار الساعة طوال سبعة أيام في األسبوع؛ أو
اتصل بالرقم (.)911

كيفية س ّد غازك في حالة الطوارئ
في حالة الطوارئ ،من المهم معرفة موقع عدادك بالضبط.
وفيما تقف مواجهة العداد ستشاهد أنبوباً يسير من األرض إلى العداد .هناك صمام
إغالق يوازي األنبوب وموقعه عادة فوق األرض بحوالى  6إلى  8بوصات .استعمل
مفتاح  12إنش أو مفتاحاً أكبر ً
أي من
قابال للتعديل لتحويل الصمام ربع دورة في ّ
اال ّتجاهين إلى أن يصبح الصمام متصالباً مع األنبوب (انظر الرسم).

مقربة لصمام غاز نموذجي
صورة ّ

انتبه :كن حذراً دائماً عند مالمسة ع ّدادات
الغاز أو أنابيب الغاز أو الصمامات أو أية
من المكوّنات الملحقة .إن العدد البيتية
المتضررة أو توزيع األسالك الكهربائي
البيتي الخاطئ يمكن أن توصل كهرباء
إلى ع ّداد الغاز ومع ّدات الغاز ذات العالقة
ويمكن أن تتسبب بصدمة كهربائية.

 24ساعة للرد على حاالت الطوارئ1-888-427-1345 .
الهاتف النصي للصم .1-800-252-0259 TTD/TTY

السالمة

بعد س ّد غازك
إن سددت الغاز عن عدادك ،فال تقم بإعادة وصل الغاز بنفسك بل اتصل بـ
 SoCalGasإلعادة الغاز وتشغيل الخدمة لالستخدام الصحيح.

صمامات إغالق الغاز

إنه وللسالمة ،يتوجب تركيب صمام على ّ
كل ع ّدة غاز
تسرب في ع ّدة
موصل الع ّدة والحائط .وإذا حدث ّ
بين ّ
معيّنة ،فإن الصمام سيسمح لك بإطفاء الغاز في الع ّدة
بدال من س ّد ّ
كل خدمة الغاز في العداد .بعض
ّ
الصمامات تتطلب مفتاح للفها.

سالمة خط أنابيب الغاز

إن صمامات إغالق الغاز تسمح
لك بإطفاء الغاز موضعياً إن
تسرب ما.
حدث ّ

صيانة وتحسين خط األنابيب
نؤ ّدي مهام تفقد سالمة خط األنابيب بشكل دوري ،بما
يشمل ذلك من مراقبة واختبار وتصليح واستبدال لخطوط األنابيب .كما أننا مستوفون
لكافة المتطلبات االتّحادية والرسمية لعمليات الصيانة لخط األنابيب بما في ذلك
إجراء اختبارات السالمة والتدريب التقني المستمر للمستخدمين .وهدفنا تحديد وحل
أية مشاكل محتملة قبل أن تحدث مشكلة كبرى .وقد قامت  SoCalGasبتطبيق
ّ
بالسكان .كما أننا نستعمل أدوات
برنامج إدارة نزيه وصارم في المناطق اآلهلة
تفتيش السالمة المتق ّدمة لرصد ظروف خط األنابيب ولتأكيد فعالية نشاطات صيانتنا
المستمرة .ولكي تؤ ّدي عمليات التفتيش المهمّة هذه ،فإن المنطقة حول خطوط أنابيبنا
تبرئ من الشجيرات واألشجار واألسيجة وما إليها.
يجب أن ّ

العالمات لإلشارة إلى خطوط
األنابيب الكبرى بقربك
تشير العالمات إلى الموقع التقريبي لخطوط األنابيب المدفونة .وال تشير العالمات
إلى العمق أو عدد خطوط األنابيب في المنطقة .انظر الخرائط وح ّدد المواقع التقريبية
لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي الكبرى في منطقتك ،انظر Gas Transmission
(إرسال الغاز) وHigh Pressure Distribution Pipeline Interactive
( Mapالخريطة التفاعلية لخط توزيع الغاز تحت الضغط العالي) الموجودة في
موقع  socalgas.comأو في موقع *www.npms.phmsa.dot.gov/
التابع لـ  .National Pipeline Mapping Systemتشير الخرائط إلى الموقع
ً
بديال عن االتصال بالرقم  811على
العا ّم فقط لخطوط األنابيب ويجب أن ال تسعمل
األقل قبل يومي عمل من بدء الحفر *.الرجاء المالحظة :إن موقع NPMS
اإللكتروني يقوم بتوجيهك إلى موقع ثالث ليس جزءاً من  SoCalGasوال يقوم
بعرض ( High Pressure Gas Distribution Linesخطوط توزيع الغاز
تحت الضغط العالي).
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ا ّتصل على الرقم  811المجاني قبل أن تبدأ الحفر
يمكن أن تكون خطوط األنابيب في أي مكان ،بما في ذلك تحت الشوارع ،أو
خاصة ،وأحياناً فقط تحت إنشات قليلة من السطح .إن التنقيب
األرصفة أو في ملكية ّ
أو الزرع أو التهديم أو أي أشكال أخرى من الحفر قد تلحق ضرراً بخط األنابيب.
لذا يتوجب معرفة أماكن وجود خطوط األنابيب قبل بدء ّ
أي نوع من الحفر.
وسواء كنت تخطط لبناء مشروع كبير أو كنت فقط تعديد تصميم ساحتك ،حافظ على
سالمتك وسالمة الغير عن طريق االتصال بـ Underground Service
( Alertخدمة التنبيه لحاالت أعمال الحفر) على الرقم  811ما بين السادسة
صباحاً وحتى السابعة ً
ليال من اإلثنين حتى الجمعة (ما عدا أيام العطل) .سوف يتم
التنسيق بين  Underground Service Alertو  SoCalGasوأصحاب
مجانية
المرافق اآلخرين في المنطقة لتأشير مواقع الخطوط المدفونة .وهذه الخدمة ّ
وتستطيع المساعدة على منع أي إصابة أو تضرر للملكية أو فقدان خدمات المرافق.
وحال تأشير كافة الخطوط ،استعمل وبحرص األدوات اليدوية فقط للحفر حتى 24
بوصة لكل خط ملحوظ لتحديد المواقع الدقيقة ّ
لكل الخطوط قبل استعمال ّ
أي مع ّدات
تنقيب كهربائية في المنطقة .قس البوصات الـ 24من العالمات المؤشرة خارج القطر
على ّ
كل جانب من خط األنابيب .وأبلغ عن ّ
أي ضرر بخط األنابيب باالتصال بنا
ً
فوراً على الرقم  .1-888-427-1345واتصل بنا حتى لو كان الضرر بسيطا مثل
انبعاج طفيف أو كشط في األنبوب أو طالئه أو أي ملحق مربوط بخط األنابيب أو
يوازيه والتي قد تسبّب ضرراً خطيراً في المستقبل .وإن تسببت بإلحق أي ضرر
كبير أو بسيط لخط األنابيب فيتوجب عليك االتصال بنا فوراً باالتصال على الرقم
 .1-888-427-1345وللمعلومات اإلضافية حول سالمة خط األنابيب ،فتفضل
بزيارة .socalgas.com

السالمة

المحافظة على خطوط غازك
إن  SoCalGasمسؤول عن المحافظة على خطوط الغاز التي تنقل الغاز الطبيعي
إلى عدادك .وعلى أية حال ،إن كنت صاحب ملكية أو مدير ملكية أو مستأجراً أو
ً
شاغال لها فأنت مسؤول عن المحافظة على سالمة كافة خطوط الغاز القريبة من
عدادك .وتتضمّن خطوط الغاز هذه والمملوكة من الزبون كافة األنابيب التي تمتد:
• من ع ّداد غازك إلى العدد العاملة بالغاز على ملكيتك.
• من ع ّداد غاز بجانب رصيف بيتك (عندما يبتعد العداد عن بيتك ً
قليال).
• من عدادك تحت األرض إلى بنايتك أو مدفأة بركة سباحة/منتجع عالجي أو شواية
طعام أو أي من عدد الغاز األخرى.

إن عدم المحافظة على أنابيب الغاز يمكن أن تؤ ّدي إلى أخطار محتملة نتيجة التآكل أو
التسرب .وللمحافظة على خطوط غازك ،يتوجب أن يتم فحصها بصورة دورية لتحديد
الشروط غير اآلمنة ،بما في ذلك التسريبات والتآكل (إن كان األنبوب من الفوالذ أو أي
ّ
المؤهل
معدن آخر) ويتوجب أن يتم التصليح للشروط غير اآلمنة فوراً .ويمكن للمحترف
المجاز مثل السباك أو مقاول التدفئة أن يساعدك في تفقد وإصالح خطوط غازك.
مالحظة :إن كنت تمتلك نظام غاز عداده جماعياً ،فتطلب U.S.Department of
 Transportationأن تقوم بإبالغ مستأجريك عن المعلومات الواردة أعاله.
ويمكنك نقل المعلومات إليهم عن طريق وضع نسخ من هذا الدليل في منطقة يتردد
إليها مستأجريك.
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حول ع ّداد غازك
ما هو مطلوب هو الوصول اآلمن
 SoCalGasتمتلك وتحافظ على العداد والمنظم واألنابيب ذات العالقة التي تقع
على ملكيتك .واستناداً إلى  Tariff Rule 25فإن  SoCalGasلها الحق في
الوصول إلى مرافقها الواقعة على ملكيتك .وال بد أن يكون لموظفينا ممر آمن إلى
العداد ويتوجب أن يخلو من الشجيرات أو البناءات أو الحطام أو أية أخطار يمكن
التعثّر بها .كن ّ
متأكداً من تفقد الطريق إلى عدادك لضمان خلوه من الشروط غير
اآلمنة .وإن كنت تفضل إغالق بوابتك ،فالرجاء االتصال بنا لعمل الترتيبات المناسبة
لتسهيل الوصول إلى العداد .كما يمكن أن نتصل بك بسبب بوابتك المغلقة عندما
يتوجب علينا العمل على العداد أو األنابيب تحت األرض .وفي حالة الطوارئ،
يوجب أحياناً قسم مكافحة الحرائق أو  SoCalGasإغالق العداد من أجل السالمة
العامة ،فالرجاء ضمان سهولة الوصول إلى هناك في كل األوقات.
تقرأ العدادات مرة ّ
كل شهر أو عند التواريخ المحددة (المطبوعة على فاتورتك) .وإن
تعذر الوصول إلى عداد ملكيتك ألي من األسباب ،فسوف يتم تقدير االستهالك
وإرسال الفاتورة المقدرة التكاليف إليك .ال نسمح لموظفينا قارئي العدادات من دخول
الساحات التي تتواجد بها الكالب الخطرة بل ونمنعهم من دخول الساحات في حال
وجود الكالب بشكل عام .لذا وحرصاً على سالمة موظفينا ،يطلب إليك إبقاء كالبك
بعيداً عن عداد الغاز .ابق كالبك في المنزل أو المرآب أو أي مكان آخر آمن وبعيد
عن جوالت قارئي العدادات في أيام العمل .إن الكالب المقيدة أو المربوطة ال توفر
لموظفينا بيئة عمل آمنة.

العبث بالعداد
يمكن أن يتسبب العبث بع ّداد غاز و /أو أنابيب الغاز بانفجار أو حريق .ويجرم
( California Penal Codeقانون عقوبات كاليفورنيا) أي عمل مقصود من
شأنه إزالة أو عرقلة أو التدخل في ّ
أي صمام أو عداد أو أنبوب أو أي من التراكيب
على ّ
أي خط غاز رئيس أو خط األنابيب.
ويمنع منعاً باتاً تركيب و /أو وصل ّ
أي أنبوب أو أداة أو ع ّدة إلى عداد الغاز أو أي
من أنابيب الغاز أو قمزة خدمة الغاز ،وستتم إزالة كافة األعمال المخالفة ويمكن أن
يترتب عليها الغرامات المالية.
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ال تستعمل ع ّداد الغاز أو رافعة الغاز أو أنابيب الغاز أو أي من المع ّدات واللواحق
ذات العالقة للوصل الكهربائي أو لالستخدام الكهربائي ألن ذلك غير آمن وال يسمح
به .احذر عند مالمسة عدادات الغاز أو رافعات الغاز أو أنابيب الغاز أو أي من
المعدات أو اللواحق ذات العالقة .إن العدد البيتية المتضررة أو توزيع األسالك
الكهربائي البيتي الخاطئ يمكن أن توصل كهرباء بشكل غير مقصود إلى المعدات
العاملة بالغاز ويمكن أن تحدث صدمة كهربائية.
وبموجب تعليمات )California Public Utilities Commission (CPUC
(هيئة مرافق كاليفورنيا العامّة  -سي بي يو سي) ،ضمن General Order
( 112-Eالنظام العام  112فقرة هـ) تخول  SoCalGasفقط إلغالق خدمة الغاز.
يتوجب على كافة المستهلكين تحمل تكلفة سرقات الغاز .إذا كانت لديك المعلومات
حول أي شخص يقوم بالعبث بعداد الغاز أو أنابيبه فيتوجب عليك التبليغ عنه إلى
 ،SoCalGasوسيتم المحافظة على سرية مكالمتك.

قراءة عدادك
يسجل ع ّداد غازك استعمال طاقتك
ّ
باألقدام المكعّبة من الغاز الطبيعي.
ويمكن أن تكون قراءة العداد سهلة
كسهولة قراءة الساعة .ابدأ من
اليسار إلى اليمين ،واقرأ فقط األرقام
الكبيرة والتي تشير إلى  1000دورة
وأكثر ،أما األرقام الصغيرة فهي لغايات التجريب فقط .عندما يكون المؤشر بين
رقمين ،سجل الرقم األصغر .والمثال أعاله يقرأ .6084
ولفحص كمّية الغاز المستعمل ،انظر إلى القراءة المكتوبة في بداية الفاتورة والقراءة
نهاية الفاتورة ،والفرق بين الرقمين يكون مقدار الغاز المستهلك في المئات من
األقدام المكعّبة.

التحضيرات للتبخير
إنه وكجزء من التزامنا لتقديم الخدمة اآلمنة والموثوقة ،فإن  SoCalGasسيقوم
بإغالق الخدمة قبل تبخير المنازل أو المكاتب ويعيد وصل الخدمة بعد ذلك .ويحق لـ
 SoCalGasفقط إغالق صمام خدمة الغاز .وال يحق لمقدمي خدمات التبخير تأدية
هذه المهمة .سنقوم بتوفير كافة الخدمات المتعلقة بإغالق الصمام وإعادة فتحه وبدون
أية تكاليف .سيتفقد  SoCalGasويع ّدل ّ
كل العدد للسالمة والفاعلية كجزء من
الخدمة المقدمة.

ومن أجل إغالق الخدمة للتبخير ،يتوجب التقدم بالطلب لذلك قبل يومين .ومن أجل
إعادة وصل الغاز يطلب منك إخطارنا بذلك قبل يوم عمل واحد على األقل .اتصل
بالرقم  1-888-427-1345لتحديد الخدمة .وتعين خدمة إعادة الغاز بعد يومين على
أقل تقدير من تنصيب معدات التبخير والقيام بتبخير التراكيب .ويمكن لخدمة إعادة
وصل الغاز أن تكون في نفس اليوم من إزالة تنصيبات التبخير إن قدمت لـ
 SoCalGasشهادة “( ”Certification for Re-Entryشهادة إلعادة دخول
ً
مأهوال من جديد.
المباني) من متعهدي أعمال التبخير يؤكدون سالمة المبنى ليكون
مبان قيد اإلعداد
وال يسمح لموظفي  SoCalGasللجوالت الخارجية من دخول ٍ
بتنصيبات التبخير الجزئية أو الكلية.

أول أكسيد الكاربون
تحذير من غاز ّ

للمساعدة على إبقاء عدد غازك آمنة وعاملة بسالمة وبشكل كفوء ،فإن SoCalGas
مؤهل مجاز يجب أن يتفقدها ويتفحصها ّ
أو محترف ّ
كل سنة .وعدم القيام بذلك قد
تؤدي إلى تشغيل غير فاعل وفي بعض األحيان قد تؤدي إلى التعرض الخطر إلى
غاز أوّل أكسيد الكاربون.
إن غاز أوّل أكسيد الكاربون غاز عديم اللون وعديم الطعم وعديم الرائحة ويتشكل
عندما تحرق مواد يدخل في تركيبها الكربون مثل الكيروسين والبنزين والبروبان والغاز
الطبيعي والنفط الخام والفحم والخشب بالكمّيات غير الكافية من األوكسجين وتحدث
احتراقاً ناقصاً غير كامل .وفي حالة عدد غاز البيت ،فهذه الحالة يمكن أن تكون سببها
التركيب غير الصحيح ،أو الصيانة السيئة أو سوء االستعمال أو استخدام ع ّدة متضررة.
التعرض إلى
وحيث أن غاز أول أكسيد الكربون يزح األوكسجين في الدمّ ،فإن ّ
التعرض المطوّل لتركيزات غاز أوّل أكسيد الكاربون يمكن أن
التركيزات األعلى أو ّ
يتسبب بعدد من التأثيرات السيئة التي تؤ ّدي إلى المرض الخطير والموت.
كان حذراً في حالةـ )1( :لهب مشعل غير مستقر وأصفر (وتستثنى من ذلك عدد
ّ
سجل الغاز المزيّنة)؛ ( )2رائحة الذعة غير عادية عندما تشتغل الع ّدة والتي قد تشير
إلى تشكل األلديهيدات التي هي ناتج عرضي من االحتراق الناقص؛ ( )3غثيان غير
مفسر أو خمول أو صداع أو دوخة أو تقيؤ أو تشويش عقلي أو ضيق ّ
تنفس و /أو
أعراض شبيهة باإلنفلونزا.
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وإن شككت وجود غاز أوّل أكسيد الكاربون في بيتك:
• إن كان الوضع آمناً ،فاطفىء العدة المشتبه بها فوراً.
اخل المكان واتصل بالرقم .911
• ِ
• اطلب الرعاية الطبية الفورية إن ظهرت أعراض التسمم بأوّل أكسيد الكاربون
على أي من األفراد المتواجدين في البيت.
• اتصل بـ  SoCalGasعلى الرقم  1-888-427-1345أو اتصل بمحترف
خبير محترف لتفحص العدة المتضررة.
• ال تستعمل ع ّدة الغاز المشتبه بها إلى أن يتم فحصها والتأكد من فعاليتها وسالمتها
من قبل  SoCalGasأو الخبير المحترف.

أجهزة اإلنذار للتحذير من غاز أوّل أكسيد الكاربون
يتطلب California’s Carbon Monoxide Poisoning Prevention Act of
( 2010قانون كاليفورنيا للوقاية من التسمم بأول أكسيد الكاربون للعام  )2010من
كافة األبنية السكنية التي يوجد بها ع ّدة محرقة أو مدفأة أن تكون مجهزة بأجهزة إنذار
من غاز أوّل أكسيد الكربون ويسري العمل بهذا القانون بحلول شهر يوليو/تموز
 .2011ويتوجب على كافة الوحدات السكنية األخرى أن يكون لديها أجهزة إنذار من
غاز أوّل أكسيد الكاربون بحلول شهر يناير/كانون الثاني  .2013وسيتم استخدام
أجهزة اإلنذار المعتمدة فقط من ( California State Fire Marshallدائرة قسم
مكافحة الحرائق في كاليفورنيا) و)Underwriter’s Laboratories (UL
(عالمة المطابقة األمريكية  -يو إل) .وتتوفر أجهزة اإلنذار في محال العدد المحلية
ومخازن تجهيزات المنازل.

مالحظات حول عدة السالمة

إن صيانة ع ّدة الغاز هي مسؤولية العميل المستهلك على الدوام .وتساعد الرعاية
الصحيحة للعدة على إبقائها عاملة بشكل آمن وفاعل .وفيما يلي بعض اإلرشادات المهمة:
• افحص عدد غازك سنوياً من قبل محترف ّ
مؤهل مجاز أو .SoCalGas
• ال تخزن الخرق أو المماسح أو أية مادة قابلة لالشتعال ورقية كانت وما إليها
بالقرب من ّ
أي ع ّدة غاز.

• ال تخزن أبداً ّ
أي شيء بالقرب من ع ّدة غاز قد يصد تيار الهوائي
الطبيعي.
• ال تخزن أو تستعمل منتجات قابلة لالشتعال في نفس الغرفة أو
بالقرب من عدة الغاز أو أية عدد تنتج الحرارة .وتشمل المنتجات
القابلة لالشتعال البنزين والطالءات الرذاذ والمذيبات ومبيدات
الحشرات والمواد الالصقة واألصباغ والمنظفات والحاويات
المكيّفة الضغط األخرى.
• ال تستعمل أبداً فرنك ،سواء من األعلى أو األسفل لتدفئة بيتك
ألن هذه العدد لم تصمّم لهذا الهدف.

مدى السالمة
• أبق المنطقة العليا من الفرن نظيفة من الدهن .فالدهن قابل لالشتعال والكمية
الكبيرة منه تؤدي إلى إحداث نار.
• ال تستعمل قمّة الفرن لتسخين البيت.
• ال تضع ورق قصدير ألمنيوم على السطح العلوي من الفرن لتجنّب سد ّ
متنفسات
العادم التي قد تؤ ّدي إلى التسمّم بغاز أوّل أكسيد الكاربون.

سالمة الموقد

إن من المهم إبقاء فرنك آمناً
ً
وعامال بفعالية .اتبع النصائح المدرجة وفق نوع الموقد

في بيتك.

موقد أرضي

موقد حائط

الموقد األرضي
• تجنب تكاثف األنسجة وتجمعها على الموقد األرضي بتنظيفه بانتظام بالمكنسة
الكهربائية وتنظيف المنطقة المحيطة به ليعمل بفعالية وسالمة.
• أبعد األطفال عن سطح الموقد إذ ترتفع حرارته بشكل كبير.
• تجنّب الحرائق والنيران ،وال تضع البسط أو األثاث أو المواد القابلة لالشتعال
فوق أو بالقرب من سطح الموقد وال تصد التيار الهوائي.
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موقد الحائط

• ّ
نظف داخل المقصورة الداخلية مرة ّ
كل شهر خالل موسم التدفئة لمنع تجمع األنسجة.
• تجنّب النيران وال تضع األثاث أو مواد قابلة لالشتعال بالقرب من سطح الموقد.

الموقد المركزي
• أبق خانات الموقد نظيفة وخالية من أية عوائق.
• ال تضع أية مادة قرب الموقد من شأنها أن تصد تدفق الهواء.

التدفئة الجوية المركزية
تستعمل العديد من المواقد الغازية الهواء من الغرفة لتعمل ،ولكن الهواء يحمل
األنسجة والغبار اللذين يمكن أن يتراكما في الموقد وحوله ويصدان دفق الهواء .لذلك
يتوجب إبقاء الموقد نظيفاً وخالياً من األتربة واألنسجة ليعمل بسالمة وفاعلية .ال
تخزن أو تستعمل منتجات قابلة لالشتعال مثل الصحف أو السوائل القابلة لالشتعال
أو مواد التنظيف بالقرب من الموقد.
ّ
• أكثر المواقد الجوية لها فلتر مرشح ينظف الهواء قبل التدفئة ويوزعه في كافة
أنحاء البيت .افحص مرشحك شهريا إلزالة بقايا األنسجة المتراكمة خالل فترات
استعمال الموقد .واستبدل المرشح إذا دعت الضرورة.
يركب مرشح جديد أو ّ
منظف ،كن ّ
• عندما ّ
متأكدا من تركيب الجزء األمامي للموقد
بشكل صحيح ومالئم .ال تش ّغل الموقد والقسم األمامي غير مطبق بشكل صحيح
ألن القيام بذلك قد يخلق الخطر والتسمّم بغاز أوّل أكسيد الكاربون .أكثر المواقد
الجوية الحديثة لها مفتاح سالمة يمنع تشغيل الموقد في حال عدم تركيب باب
مقصورة المرشح بشكل صحيح وفي مكانه الصحيح.
مالحظة :تخلو بعض المواقد الجوية األقدم من مفتاح السالمة ويمكن أن تش ّغل
بباب مقصورة المرشح أو الجزء األمامي من الموقد من دون إطباق مالئم.

تحذير :إن مواقد الغاز غير ّ
المنفسة غير آمنة
وال يسمح باستخدامها في كاليفورنيا.

إن هذه األفران األقدم ،في حال تركيبها وعملها من دون تثبيت واجهتها ،فإنها
توزع غاز أوّل أكسيد الكاربون في كافة أنحاء المنزل.
• إن رغبت في استبدال موقدك ،تفقد الخصومات على أنواع ®ENERGY STAR
على الموقع اإللكتروني .socalgas.com

صحيح

خاطئ

التركيب الصحيح والخاطئ للتدفئة الجوية المركزية .تفقد المرشحات شهرياً خالل موسم التدفئة.

سالمة ّ
سخان الماء

ّ
رئيسي والكثير أيضا بها شعلة إيقاد .اتبع هذه النصائح
كل عدد الغاز لها لهب مشعل
ّ
للتقليل من خطر األبخرة القابلة لالشتعال بهذه النيران.
• تركب ّ
سخانات الماء في المرائيب ويجب أن ترفع حتى تكون شعلة اإليقاد وغير
ذلك من الشعالت بعيدة عن األرضية بحوالى  18بوصة أو تركب وفق توجهات
البناية أو وفق إرشادات التصنيع.
مالحظة :إن بطاقة المصنعين أو األدلّة اإلرشادية للتصنيع لسخانات الماء Flammable
)( Vapor Ignition Resistant (FVIRالمقاومة الشتعال األبخرة القابلة لالشتعال)
قد ال تشير إلى متطلب االرتفاع  18بوصة للتجهيز في المرآب.
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وعلى أية حال ،فإن التعليمات الواجبة التطبيق لم تُ َّ
حدث لتشمل سخانات الماء
( )FVIRومتطلبات االرتفاع في المرائيب.
• ال تخزن أو تستعمل أبداً منتجات قابلة لالشتعال مثل البنزين أو محلالت الطالء
أو منتجات التنظيف بالقرب من الغاز أو أي عدة منتجة لحرارة.
• يمكن أن تتسبب الزالزل بتحريك أو سقوط ّ
سخانات الماء غير المثبتة ،وللمساعدة
على منع هذا ،ثبته إلى الحائط في مكانين – عند الثلث العلوي والثلث السفلي من
الخزان – ببراغي ثقيلة وروابط معدنية .تأكد من وضع الرابط المعدني السفلي
على األقل أربع بوصات فوق ضوابط منظم الحرارة .إن العدد متوفرة في أغلب
مؤهل مجاز ّ
المحلي ونحن نوصي بمحترف ّ
يركبه لك.
األحيان في مخزن المع ّدات
ّ
• ضبط الحرارة على درجات منخفضة
يمكن أن يمنع الحوادث ويقلل من
التكاليف .ودرجات حرارة الماء التي
تتجاوز  125درجة فهرنهاتية
تستطيع التسبّب بالحروق الحا ّدة
وحتى الموت .تتطلب األسر مع
األطفال الصغار أو المسنين أن تكون
حرارة الماء  120درجة فهرنهاتية
أو أقل أو قم بخفض درجة حرارة
منظم الحرارة لمنع االتّصال بالماء
سخان مائك لضبط درجة حرارة ّ
الحار .الرجاء اإلشارة إلى توصية منتج ّ
سخان
الماء اآلمنة.
• إن أردت تبديل ّ
سخان مائك ،فتفقد الخصوم المتوفرة على األنواع ذات الجودة
العالية .تفضل بزيارة .socalgas.com

سالمة المجففة
اتبع إجراءات األمان هذه لتقليل خطر التعرض للنيران أو اإلصابة بالجروح:
• يجب أن يكون منفس المجففة في الخارج.
• يجب أن ال يكون منفس المجففة في غرفة علوية أو مدخنة أو حائط أو سقف أو
مكان مغلق في بناية.

• استعمل فقط مصرف تنفيس معدني مطابق للنوعية ،فلم يُصادق على استخدام
ما ّدة الفينيل أو البالستيك للمجففات.
• تفقد مصرف تنفيس المجففة بانتظام لضمان خلوه من أي كسر أو انبعاج أو انسداد.
• أبق مصرف التنفيس والمنطقة المحيطة به خالية من تشابكات األنسجة.
• يتوجب تنظيف مصرف التنفيس بصورة دورية من قبل محترف ّ
مؤهل مجاز.

جذوع موقد الغاز الطبيعي

• للمساعدة على تجنّب الحوادث الج ّدية ،يتوجب إبقاء الصمام المنظم مفتوحاً على
الدوام .استخدم قفل الصمام الموجود في عدة التجميع.

سالمة عزل العليّة

ّ
المركب بشكل غير صحيح،
يمكن لعزل العليّة أن يقلل من فواتير طاقتك .والعزل
على أية حال ،يشكل خطر حدوث الحرائق .فكن ّ
متأكداً من اتباع النصائح التالية
لعزل العلية:
ّ
• ابعد العزل عن كل مصادر الحرارة واألفران ّ
وسخانات الماء واألثاث الخفيف
ّ
والمتنفسات.
والمحركات والمراوح والمحوالت وجرس الباب والمداخن
ّ
ً
• ّ
ركب حاجزا مصنوع من ما ّدة غير قابلة لالشتعال حول مصادر الحرارة
المذكورة أعاله.
• أبعد العزل عن كافة األسالك المكشوفة والتمديدات السلكية.
• أبق منافذ الهواء إلى الموقد الجوي خالية من ّ
أي عزل.
ّ
المتنفسات من دون تغطية.
• اترك
• تفقد العزل في العلية بشكل دوري.
• اتّصل بمقاول عزل مجاز حكومي إذا كان لديك أي سؤال حول التركيب الصحيح.
• إن رغبت بتحديث عزل عليتك ،فاحرص على تفقد الخصومات المتوفرة على
.socalgas.com
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التذكير بسالمة الع ّدة

تقوم ) U.S.Consumer Product Safety Commission (CPSCلجنة
سالمة البضائع االستهالكية في الواليات المتحدة األمريكية (سي بي إس سي)
باإلعالن عن برامج السالمة بصورة دورية لبعض عدد ومع ّدات الغاز .وتتوفر
المعلومات ذات الصلة على الموقع ( )cpsc.govأو عن طريق االتصال بـ
 CPSCعلى الرقم  1-800-638-2772والهاتف النصي للصم TTD/TTY
 .1-800-638-8270الرجاء مالحظة :أن هذا الرابط سيأخذك إلى موقع طرف
ثالث ليس جزءاً من .SoCalGas

إرشادات لزيادة الفاعلية ومساعدتك على التوفير

قم بالتوفير في قيمة فاتورتك عن طريق الحد من استهالك الطاقة.

تدفئة البيت
أبق نظام تدفئتك عامل بالكفاءة القصوى.
• ِ
ً
• نظف أو استبدل مرشحات الموقد استنادا إلى توصيات المصنع ووفر حتى %2
من تكاليف التدفئة.
 للسالمة والفاعلية ،أبق كافة ّمتنفسات التدفئة ومقصورات الموقد نظيفة خالية
ِ
وأبق المواد القابلة لالشتعال مثل العلب ّ
البخاخة
من األتربة وتشابكات األنسجةِ .
وبراميل األوكسجين والسوائل القابلة لالشتعال وما إليها بعيداً عن العدد.
• ّ
وفر حتى  30بالمائة على تكاليف التدفئة بتخفيض منظم حرارتك  3إلى 5
درجات في حدود اإلطار الصحي لذلك.
• ّ
ركب منظم حرارة قابل للبرمجة للمساعدة على تنظيم بيتك آليّا للراحة وتوفير الطاقة.
• سد النوافذ واألبواب المعرضة للرياح الشديدة.
تسرب “مصطكاوي”
• اختبر أنابيب هوائك للتسريبات .ويجب أن تصلح القنوات بمانع ّ
وليس بشريط الصق قوي .وبذلك يمكنك توفير  %20من تكاليف التدفئة.
• افتح أغطية النوافذ أثناء اليوم لتسمح للشمس بتدفئة منزلك .اغلقها في الليل لتحديد
كمّية الحرارة التي تتسرب.
• ّ
وفر حتى  %25من تكاليف تدفئتك بتركيب أو ترقية العزل في عليتك وحيطانك.
• ال تستعمل أبداً موقدك أو الشواية لتدفئة الغرفة! فهما لم يصمما لهذا الغرض
ويمكن أن يخلقا أخطار غاز أوّل أكسيد الكاربون والحرائق.

الماء الساخن

• إن وضع منظم حرارة ّ
سخان مائك على درجة حرارة  120أو أقل من ذلك بقليل،
سيساعد على منع االحتراق بالماء الساخن ويساعد على تخفيض تكاليف طاقتك.
• إصالح الحنفيات الناضحة .فإن قطرة واحدة من الماء الحار بالثانية تستطيع إهدار
 500غالون بالسنة.
 إن كان عندك ّسخان ماء غاز ،حوّله إلى وضع التوجيه عندما تسافر في
إجازة .وإذا كان عندك ّ
سخان ماء كهربائي ،فأغلقه عند القاطع الكهربائي.
• اغسل حمولة كاملة في غسالة الصحون.
• ّ
ركب رؤوساً لماء الشاور بتدفق منخفض لتوفير استعمال الماء بما نسبته %10
على تكاليف تدفئة الماء.
ً
 استحم بماء فاتر ولمدد أقصر بدال من االستحمام المطول ،فاالستحمام المطوليستهلك زيادة في الماء الحار حتى  2,5مرة عن الدوش القصير لمدة  5دقائق.
 -قم بعزل أنابيب الماء الحار الخارجية والمكشوفة.

الغسيل

• حمولة كاملة أو ع ّدل مستوى الماء لمالئمة حجم الحمل .استعمل ماء بارداً عند
الغسيل واختر ّ
منظفا مناسباً للغسل في الماء البارد.
• جفف دائماً الحموالت الكاملة حين اإلمكان .وال تجففها أبداً أكثر من الالزمّ .
جفف
حملين أو أكثر بالتعاقب الستغالل الحرارة التي تكون موجودة في المجففةّ .
نظف
المرشحة قبل البدء بتجفيف كل حمولة ،وقم بصورة دورية بإزالة أية تشابكات
لألنسجة من عادم المجففة الذي يقع في الخلف من المجففة ووراء المرشحة.

الطبخ

ال ّ
تسخن فرن غازك إذا لم يكن ذلك ضرورياً ،وال تفتح باب الفرن فيما الطعام يطبخ.
• استعمل أوعية الطبخ والمقالي التي تتناسب وموقدك .اطبخ العديد من وجبات
الطعام في وقت واحد ،وطباخ بدالئل درجة الحرارة والوقت الموصى بها.
• أبق الموقد وسطحه نظيفين.
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ما هي كلفة الغاز الطبيعي؟
فيما يلي متوسط تكاليف تشغيل عدد الغاز الطبيعي النموذجية.

الفرن

في المعدل ،يكلّف البيت النموذجي حوالي $2.00
باليوم ليدفأ خالل أبرد األشهر الشتويّة.

ّ
سخان الماء
تدفئة الماء لثالثة ساكنين في البيت
( 60غالون /يوم) يكلف حوالي  $27.00بالشهر.

سطح الموقد

الطبخ على اإلعدادات المتوسطة يكلّف حوالي
ّ $0.12
لكل وجبة طعام.

مجففة المالبس
إلدارة حمل واحد يكلف حوالي .$0.12

مخصص لعائلة واحدة  1,600قدم مربّع هو  443من ثيرمات الغاز في
المتوسط لبيت
لألهداف اإليضاحية فقط .فإن
ّ
ّ
السنة في جنوب كاليفورنيا .وتفترض شركة  Southern California Gas Companyالتكاليف للصنف
ّ
متوسطة  $1.50لكل ثيرم ،وتصل تدفئة البيت إلى  68درجة فهرنهايتية .والمع ّدالت عرضة
السكني وبنسبة
ّ
للتغيير .وقد تختلف التكاليف الفعلية ويمكن أن تكون أقل للبيوت األحدث بالعدد الكفوءة بتوفير الطاقة.

قراءة فاتورتك الشهرية
1
3

2

4

6

5
7

8
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1

معلومات اتّصال مق ّدمة بشكل واضح أكثر.

2

خالصة الحساب الجديدة تظهر بوضوح ميزانك السابق
ودفعتك بشكل واضح ،والرسوم الحالية الزائدة.

3

تأريخ االستحقاق ومحاسبة الكمّية بطريقة حديثة وواضحة.

4

رسم بياني جديد لمقارنة االستعمال بسرعة.

5

المبسطة.
معلومات استعمال الغاز
ّ

6

الموقع الجديد للرسائل والطرق المهمّة إلدارة فاتورة غازك.

7

للزبائن الذين سجلوا في  ،CAREفإن التخفيض موضح
اآلن كمادة منفصلة على فاتورتك.

8

فواتيرنا على اإلنترنت تغيّرت أيضا .نعرض المحاسبة
اإللكترونية صديقة البيئة والدفع خالل “.“My Account

األسئلة واألجوبة الشائعة حول
فاتورتك الشهرية
تقرر أسعار الغاز؟
كيف ّ
وضعت أسعار الغاز من قبل California Public Utilities Commission
) (CPUCوهدف الهيئة تشجيع االستعمال الفاعل للغاز الطبيعي بتعيين مخصصات
الوقود لالستهالك المنزلي في أقل احتياجاته وذلك لكافة المستهلكين في المناطق السكنية.

ما هي مخصصات الوقود لالستهالك المنزلي
في أقل احتياجاته؟
إنه وكما هو محدد من قبل  CPUCوتحت إشراف المجلس التشريعي الرسمي ،فقد تم
تخصيص كميات الوقود لالستهالك المنزلي في أقل احتياجاته ،ويطلب من
 SoCalGasتسعير الحدود تلك بأقل األسعار للمناطق السكنية.

ما هي العالوة الطبية في حدودها الدنيا؟
إذا كان ساكن منزلك يتطلب التدفأة اإلضافية نتيجة لحالته الصحية ،فيمكنك
الحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي وبأقل األسعار المحددة له.
للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة  socalgas.comأو اتصل بالرقم
.1-888-427-1345

لماذا تتفاوت رسوم فاتورة غازي؟
إن األحوال الجوية الموسميّة تستطيع التأثير على كمّية الغاز الطبيعي المستعملة .فعندما
يكون الطقس بارداً فإن موقدك وسخانك المائي يعمالن بقوة أكبر لتدفئة بيتك أو تسخين
ماءك .هذا إضافة إلى أن التغييرات في أسعار الغاز الطبيعي بمجملها تستند على
شروط السوق وتستطيع التأثير على فاتورتك أيضا .يعمل  SoCalGasبجهد كبير
لدعم الموردين الجدد ومصادر الغاز الطبيعي للمساعدة على إبقاء تكاليف الغاز
الطبيعي منخفضة بقدر اإلمكان.
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لماذا فاتورة غازي مختلفة عن جاري؟

إنه وعلى الرغم من أن البيوت لها نفس الحجم تقريباً ،إال أن فواتير الغاز قد تختلف
بسبب تفضيالت درجة حرارة البيت وحجم أحمال المكوى وعدد مرات االستحمام
والطبخ .إن الضيوف أو أفراد العائلة جدد قد يزيدون استهالك الغاز أيضاً .إضافة إلى
األنواع المختلفة ألغطية األرضيّة وأغطية النوافذ والعدد المختلفة وكلها تؤثر في كمّية
الغاز المستعملة.

ماذا لو كانت قيمة فاتورتي أعلى من المعتاد؟
تفقد التالي:
• هل لمنظم الحرارة في منزلك مفتاح؟ إن لم يكن ،فإن الموقد سيشعل ذاتياً عندما
تنخفض الحرارة عن الحد المحدد.
• هل تركت قنوات التبريد التبخيرية مفتوحة في فصل الشتاء أو في الوقت الذي
تستعمل فيه مدفأتك؟
• هل هناك أنابيب أو تراكيب ماء حارة تسرب؟
• هل أغلقت صمام اإلشعال لتدفأة بركتك أو حمامك المترف في فصل الشتاء؟ إن
ضبط منظم الحرارة إلى الدرجة الدنيا قد يسبّب إيقاد المدفأة إن انخفضت درجات
الحرارة عن المعدل.
• هل استلمت رسالة مؤخراً في فاتورتك حول زيادة في أسعار الغاز؟
• هل استضفت فرداً جديداً من عائلتك أو ضيفاً أثناء فترة المحاسبة؟

دفع فاتورتك الشهرية

تستحق الفواتير حال التسليم وتعتبر متأخرة الدفع إن لم تدفع خالل  19يوماً من تاريخ
إرسال البريد المكتوب على الفاتورة .ويتوجب أن تجعل الشيكات واجبة الدفع ألي من
 The Gas Companyأو  Southern California Gas Companyأو
 .SoCalGasوفيما يلي تفسيرات خيارات الدفع المتوفرة حالياً .وللمزيد من
المعلومات حول خيارات دفع الفواتير ،تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت
.socalgas.com

خيارات دفع الفواتير
على اإلنترنت عن طريق موقع ()My Account

استلم وادفع فاتورتك على اإلنترنت عن طريق موقعنا المضمون ،My Account
فبواسطته يمكنك مراجعة حسابك بحدود سنتان ماضيتين ،وطلب بدء أو ّ
توقف أو
نقل خدمة غازك ،وجدولة مواعيد الخدمة ،وطلب ترتيبات الدفعة وأكثر.

الصيرفة البيتية

وتسمح لك باستالم فاتورة غازك في موقع واحد على اإلنترنت مثل مصرفك ،أو
اتحاد ائتماني ،أو شركة وساطة مفضلة ،أو بوابة على الويب .تتعهّد العديد من
مواقع الصيرفة البيتية بإصدار فاتورة إلكترونية على اإلنترنت لذا يمكنك مساعدة
البيئة بإيقاف ورق طباعة الفاتورة واستالم فاتورتك إلكترونياً ً
بدال من ذلك.
ولمعرفة إن كانت مؤسستك المالية تشارك في ذلك ،تفضل بزيارة
 ebillplace.com/cda/ebillplace.الرجاء المالحظة :هذا الرابط يأخذك
إلى موقع طرف ثالث ليس جزءاً من  .SoCalGasويمكنك التسجيل لفوترة
إلكترونية على موقع .socalgas.com

وكاالت الدفع والمكاتب الفرعية

إليجاد موقع المكتب الفرعي أو وكالة الدفع المص ّدقة األقرب لك ،تفضل
بزيارة  ،socalgas.comأو انظر إلى خلف فاتورتك ،أو اتصل بالرقم
 .1-888-427-1345الرجاء كن مستع ّداً إلدخال رمز رقمك البريدي
المؤلف من خمسة أرقام.

الحسم المباشر

يسمح لك أن تخصم دفعتك الشهرية آليّا من حساب صكوكك بعد  10أيام من
بيانك الشهري المرسل إليك .وإن أردت المشاركة بالمحافظة على البيئة ،فيمكنك
التسجيل الستالم فاتورتك اإللكترونية ولكن بطريقة الدفع المباشر .سجل في موقع
.socalgas.com

عن طريق الهاتف Debit :أو  ATMأو ® Visaأو ®MasterCard
نعرض خيارات الدفع اإلضافيّة من خالل مجهز مستقل يدعى  .BillMatrixوبأجر
إضافي ،يمكنك الدفع بواسطة  Electronic Checkأو  Debit/ATMأو /VISA
ّ
 MasterCardمن خالل .BillMatrix
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وفي الوقت الذي ال تتقاضى فيه  SoCalGasأية رسوم إضافية لهذه الخدمة ،إال
أن  BillMatrixيتقاضى  $1.50لكل تحويل .ومن أجل الدفع عن طريق الهاتف
بواسطة  ،BillMatrixاتصل على الرقم  .1-800-232-6629وال يوجد متطلبات
للتسجيل في .BillMatrix
يمكنك أيضاً أن تدفع فاتورتك بالهاتف عن طريق التسجيل بتسجيل في SoCalGas
لخدمة ( Pay by Phoneالدفع عن طريق الهاتف) .والستالم طلب التسجيل،
تفضل بزيارة  socalgas.comلتحميل الطلب .وحال تسجيلك ،يمكنك الدفع
باالتصال بالرقم .1-800-427-2700

 – Level Pay Planتسوية خطة الدفع
سجل لـ  Level Pay Planعلى موقع  socalgas.comللمساعدة على
ّ
تتوسط هذه ّ
الخطة استهالك الغاز السنوي
تذليل تقلبات فاتورة غازك الشهريةّ .
متوسطة ّ
كل شهر بدال من
والتكاليف على فترة  12شهراً .وعليك دفع فاتورة
ّ
الرسوم الفعلية .مبلغ الدفع المتوسط قد يعاد تقييمه ويع ّدل في فترة ستّة شهر إذا
كان هناك زيادة هامّة أو نقصان في استعمال الغاز أو كلفة الغاز.

برامج مساعدة العميل
التخفيضات والمساعدة
ّ
المؤهلين عن طريق برنامج
• يتوفر خصم يبلغ  %20للزبائن
) .California Alternate Rates for Energy (CAREوللمزيد
من المعلومات أو للتقدم بطلب ،تفضل بزيارة  socalgas.comأو اتصل
على الرقم  ،1-888-427-1345والهاتف النصي للصم TDD/TTY
.1-800-252-0259
• تتوفر خدمة تحسين المنزل مثل عزل العلية وسد األبواب المواتية للرياح من دون
تكلفة للمؤهلين من أصحاب البيوت أو المستأجرين وذلك عن طريق برنامج
 .Energy Savings Assistance Programللمزيد من المعلومات ،تفضل
بزيارة  socalgas.comأو اتصل على الرقم
.1-888-427-1345
اإلضافي وبأقل أسعاره للمنازل ذات االحتياجات الطبية عن طريق
• يتوفر الغاز
ّ
برنامج  ،Medical Baseline Programويطلب لذلك شهادة طبيب .للمزيد
من المعلومات ،تفضل بزيارة  socalgas.comأو اتصل على الرقم
.1-888-427-1345

ّ
المؤهلين الدخل خالل
• مساعدة في الفاتورة ولمرة واحدة قد تكون متوفرة للزبائن
األشهر الشتويّة من خالل ( Gas Assistance Fundصندوق المساعدة).
للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة  socalgas.comأو اتصل على الرقم
.1-888-427-1345
ّ
المؤهلي الدخل عن
• قد تتوفر خدمة المساعدة في دفع فواتير الطاقة للزبائن
طريق برنامج  LIHEAPالمموّل بشكل اتّحادي .للتفاصيل ،اتصل على الرقم
 ،1-866-675-6623والهاتف النصي للصم TDD/TTY
 ،1-916-327-6318وخدمة تقوية كاليفورنيا .7-1-1

هل أنت بحاجة إلى رسالة تذكير و ّدية حول فاتورتك؟

إن كنت تنسي أحياناً أن تدفع فواتير الغاز – أو تعرف شخصاً مسناً أو مصاباً
باإلعاقة أو يبتعد عن البيت في أغلب األحيان – فاعمل على االستفادة من برنامج
مجاني ويستطيع
( Third Party Notificationتبليغ الطرف الثالث) .أنه
ّ
المساعدة على عدم منع خدمة الغاز .وفيما يلي طريقة عملها :تختار صديقاً ،أو
ّ
المستحقة السابقة .الطرف
قريباً ،أو وكالة اجتماعية تأتمنها لتلقي نسخة اإلخطارات
ّ
ً
مسؤوال عن الفاتورة ،لكن يذكرك بالدفعة المستحقة ،يمكنك بعدها اتخاذ
الثالث ليس
الخطوات الضرورية لتفادي إغالق خدمة الغاز .للمزيد من المعلومات ،تفضل
بزيارة  socalgas.comأو اتصل بالرقم  ،1-888-427-1345والهاتف
النصي للصم .1-800-252-0259 TDD/TTY

برامج الخصم وترشيد الطاقة
الخصوم
يعرض  SoCalGasخصوم ترشيد طاقة إلى أصحاب البيوت ومدراء الملكية
وأصحاب الوحدات المتعددة العائلية وزبائن العمل .والخصوم قد تكون متوفرة على
وغساالت صحون ّ
وسخانات
وغساالت مالبس ّ
® ENERGY STARمن أفران ّ
تخزين الماء وسخانات الماء من دون صهريج وعزل العلية وعزل الحيطان.
للتفاصيل والتوفر ،تفضل بزيارة  socalgas.comأو اتصل على األرقام:
سكني1-888-427-1345 :
متع ّدد عائلي1-888-427-1345 :
العمل1-888-427-1345 :
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استطالعات ترشيد طاقة البيت
احصل على تقييم شخصي من استعمال طاقة بيتك ،سويّة مع األفكار لكيفية تحسين
ترشيد طاقة بيتك .تفضل بزيارة  socalgas.comللمزيد من المعلومات حول
استطالعاتنا البريدية واإللكترونية.
* هذه البرامج مموّلة من قبل زبائن مرفق كاليفورنيا ومدارة من قبل Southern California Gas
 Companyتحت رعاية هيئة  .California Public Utilities Commissionوتتوفر الخصوم على قاعدة
ُخدَم ً
من يجيء ً
أوال ي ْ
أوال ،إلى أن تُ ْن َفق أموال البرنامج .وتطبق البنود والشروط األخرى.

™Energy Upgrade California
إن برنامج  Energy Upgrade Californiaهو برنامج جديد للزبائن المشتركة
لـ  SoCalGasو  Southern California Edisonالسكنية ،وهو يقدم
الحوافز حتى مبلغ  $4,000للقيام بتحسينات معينة موفرة للطاقة في البناء الخارجي
لبيتك الحالي ** .إنه وبعمل مجموعة من تحسينات الكاملة إلى األنظمة ذات العالقة
بالطاقة ،بما في ذلك العزل وصد الهواء ومد األنابيب والتدفأة المركزية والتبريد،
فإنه يمكن تحسين ترشيد الطاقة والراحة الداخلية بشكل كبير.
للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة  ،socalgas.comأو تفضل بزيارة
 .EnergyUpgradeCA.orgالرجاء مالحظة :أن هذا الرابط سيأخذك إلى
طرف ثالث ليس جزءاً من .SoCalGas
ّ
** إن الزبائن الذين يعيشون ضمن محافظة لوس أنجلوس قد يكونون ّ
اإلضافية من محافظة لوس
مؤهلين للخصوم
أنجلوس .وبرنامج ترقية الطاقة في كاليفورنيا مازال تحت التطوير في عموم الوالية ويبقى عرضة للتغيير بدون
أوال يُخدَم ً
إشعار .البرنامج سيتعهّد على قاعدة من يجيء ً
أوال إلى أن يُ ْن َفق التمويل أو ينتهي البرنامج .إن االشتراك
بالبرنامج متوفر فقط للزبائن المشتركة لـ ) Southern California Edison (SCEو Southern
المؤهلة ال ب ّد أن يكون لديها عنواناً جارياً
ّ
 .California Gas Companyوالمساكن العائلية الواحدة المنفصلة
للفاتورة ضمن منطقة  SCEو  SCGالمشتركة الخدمة .هذا وقد تتطلب عمليات التفتيش لما قبل وبعد ّ
التأهل
للحوافز .ويحدد االشتراك بدفعة واحدة ّ
لكل بيت .وترسل الشيكات المالية بالبريد بعد اكتمال البرنامج بحوالى أربعة
إلى ستّة بعد أسابيع .الرجاء استشارة مجهز مرفقك الستحقاق اشتراك البرنامج.

برنامج تمويل ترقية طاقة بيت
وهو برعاية  SoCalGasويدعمه  .Fannie Maeوهذا البرنامج يساعدك على
تحمّل تكاليف تحسينات المنزل المرشدة للطاقة بالتمويل المنخفض الفائدة ويتراوح
المبلغ من $2,500إلى  .$20,000وللمزيد من المعلومات ،اتصل بمدير البرنامج
 Viewtech Financial Servicesعلى الرقم .1-888-502-4222

خدمات أخرى
استجابة وردود على مدار  24ساعة
إن كان هناك حالة طوارئ تدور في مضمونها حول الغاز طبيعي ،فاتصل بنا على
الرقم  -24 1-888-427-1345ساعة للرد على حاالت الطوارئ .والهاتف النصي
للصم .1-800-252-0259 TTD/TTY

الخيارات الذاتية الخدمة

اطلب مجموعة متنوعة من الخدمات على اإلنترنت ،على مدار  24ساعة
وطوال  7أيام في االسبوع .وهذه طريقة سريعة ومالئمة .اطلب بدء أو
ّ
توقف أو نقل خدمة غازك ،أو اطلب النموذج الخاص بخدمات الزبائن ،أو
قم بجدولة دفعاتك وأكثر من ذلك .تفضل بزيارة  socalgas.comللمزيد
من التفاصيل.

مواعيد الخدمة السكنية

مستخدمو خدمتنا المتدربون يستطيعون تأكيد ّ
بأن عددك يعمل بسالمة وبشكل كفء.
ويستطيعون تعديل مشاعل الغاز أيضاً وشعالت اإليقاد والموجهات وبعض
التصليحات .ح ّدد خدمتك على اإلنترنت من خالل .socalgas.com
• موعد اعتيادي  -مجانا
للوصول خالل الصباح ( 7صباحاً إلى  12ظهراً) ،أو من بعد الظهيرة (12
ظهراً إلى  5مساء) ،أو في المساء ( 5مساء إلى  8مساء).
خاص – ويكلف $25
• موعد
ّ
للوصول في وقت معيّن يمتد من  8صباحا إلى  7مساء ومن اإلثنين إلى الجمعة.
وموظفو خدماتنا يصلون خالل  30دقيقة من الوقت المحدد.
* األجر عرضة للتغيير.

للمزيد من المعلومات على برامجنا وخدماتنا ،تفضل بزيارة موقعنا
.socalgas.com
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كيفية االتصال بنا
مركز اتّصال العمالء
إن كنت تحتاج المساعدة ،فالرجاء زيارة  socalgas.comأو االتصال بنا على
أحد األرقام التالية:
•
•
•
•
•

		
ر ّد طارئ  24ساعة
زبون سكني 		
زبون عمل 		
خصم سكني 		
		
خصوم عائلي متع ّدد

1-888-427-1345
1-888-427-1345
1-888-427-1345
1-888-427-1345
1-888-427-1345

)Text Telephone (TDD) / Teletypewriter (TTY
الهاتف النصي للصم للزبائن ضعيفي السمع غير القادرين على استعمال الهاتف
التقليدي .ويستطيعون االتصال بنا مجاناً على الرقم  .1-800-252-0259اتّصل
الخاصة.
بشركة هاتفك المحليّة للمعلومات حول استعمال هذه المع ّدات
ّ

مركز االتصال المتع ّدد اللغات

يتوفر الناطقون باإلسبانية وخدمة المترجم  24ساعة يومياً وعلى مدار سبعة أيام في
األسبوع .أما ممثلونا باللغات الصينية والكورية والفيتنامية فيتوفرون من اإلثنين
وحتى الجمعة من  8:00صباحاً  5:00-مساء.
1-800-342-4545
1-800-427-1420
()Cantonese

Para asistencia en español, llame al

		

1-800-427-0471
()Korean

1-800-427-1429
()Mandarin

1-800-427-0478
()Vietnamese

1-888-427-1345

Other languages

)(through our Language Line Interpreter service

:الدفعات بالبريد إلى
Southern California Gas Company
P.O. Box C
Monterey Park, CA 91756

:راسلنا على العنوان
Southern California Gas Company
Centralized Correspondence Dept. SC 8410
P.O. Box 3150
San Dimas, CA 91773

:تفضل بزيارة موقعنا على الرابط
socalgas.com

.مطبوع إلكترونياً على الورق المعاد تصنيعه وبأحبار الصويا
3853 1120008 0811
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