Hướng dẫn cho nơi cung
cấp điện cộng đồng
Hiểu rõ các lựa chọn
năng lượng sạch mới
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1. Silicon Valley Clean
Energy là gì?
Tạo Dựng Tương Lai Năng Lượng Sạch tại Silicon Valley
Silicon Valley Clean Energy (SVCE) là một cơ quan do cộng đồng làm chủ, được 13 địa
phương phối hợp quản lý. SVCE thành lập năm 2016 để giảm bớt khí thải nhà kính và chống
biến đổi khí hậu trong khu vực của chúng ta. Đối với những cộng đồng này, SVCE là nhà cung
cấp điện chánh thức của quý vị, cung cấp cho quý vị nguồn điện sạch, không có cacbon với
mức giá cạnh tranh.

•
•
•
•
•

Campbell
Cupertino
Gilroy
Los Altos
Los Altos Hills

•
•
•
•
•

Los Gatos
Milpitas
Monte Sereno
Morgan Hill
Mountain View

• Saratoga
• Sunnyvale
• Unincorporated Santa
Clara County

Cách Thức Thực Hiện
Chúng tôi hợp tác với PG&E. Chúng tôi mua điện sạch trực tiếp từ nguồn—khuyến khích phát triển và
cạnh tranh thị trường để có được nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn và mức giá phát điện thấp hơn.
PG&E sẽ phân phối điện qua các đường dây hiện có, và tiếp tục duy tu các đường dây điện và cung cấp
dịch vụ khách hàng như mọi khi. Hóa đơn của quý vị tiếp tục được PG&E gởi, với chi phí phát điện của
SVCE thay cho chi phí từ PG&E.
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NGUỒN

CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG

SVCE

PG&E

mua và tạo nguồn
năng lượng

cung cấp năng lượng,
sửa chữa đường dây,
phục vụ khách hàng

QUÝ VỊ

hưởng lợi từ năng
lượng sạch hơn,
dưới sự kiểm soát
của địa phương

2. Lợi Ích

Trả Lại Giá Trị cho Cộng Đồng
Silicon Valley Clean Energy quyết tâm cung cấp nhiều lợi ích cho khách hàng của chúng tôi.

Chống thay đổi khí hậu:
Chúng tôi giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch cho điện, phương tiện giao
thông và các tòa nhà, lập các dự án năng lượng tái tạo mới.

Gia tăng kỷ thuật điện:
Khi ngành điện trải qua những thay đổi vô song, SVCE khuyến khích gia
tăng kỷ thuật mới để giúp cộng đồng của chúng ta đáp ứng các mục tiêu
về khí hậu.

Đầu tư lại vào cộng đồng:
SVCE đem lại giá trị cho khách hàng của chúng ta qua mức giá cạnh
tranh, các chương trình và dự án năng lượng sạch, học bổng, tài trợ, và
cải tiến sử dụng và giáo dục.

Các Chương Trình cho Khách Hàng
Giờ đây Silicon Valley Clean Energy cung cấp điện từ các nguồn không có cacbon, chúng tôi giúp
khách hàng chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang điện sạch đến các tòa nhà, nhà ở và phương
tiện giao thông. Bằng cách gia tăng đổi mới và tìm các phương cách mới để chống biến đổi khí
hậu, các chương trình của Silicon Valley Clean Energy tạo dựng một môi trường lành mạnh, bền
vững cho cộng đồng và các thế hệ tương lai của chúng ta.
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3. Lựa Chọn Năng Lượng
Cư dân và doanh nghiệp nằm trong khu vực dịch vụ của chúng tôi có trương mục PG&E, được tự động
ghi danh vào chương trình lựa chọn điện Green Start của SVCE.

GreenStart
Không Có Cacbon: có nguồn gốc từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện

Lựa chọn điện năng mặc định của quý vị có chi phí thấp hơn PG&E.

GreenPrime
100% Có Thể Tái Tạo và Không Có Cacbon: lấy từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời

Hãy tiên phong trong cam kết của cộng đồng về một tương lai năng lượng sạch. Việc nâng cấp tự
nguyện này thậm chí còn tạo ra nhiều nhu cầu hơn về điện năng từ nguồn năng lượng gió và năng
lượng mặt trời, và chi phí thấp hơn $5 mỗi tháng đối với một khách hàng dân sinh trung bình.
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Không Tham Gia
Nếu không tham gia vào SVCE và vẫn sử dụng gói dịch vụ của PG&E thì quý vị có thể thực hiện điều
này theo những cách sau đây:
1. Gọi cho chúng tôi theo số 1-844-474-SVCE (7823)
2. Gởi văn bản yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ:
Silicon Valley Clean Energy
333 W El Camino Real, Suite 290
Sunnyvale, CA 94087
3. Trực tuyến tại www.SVCleanEnergy.org/opt-out
Xin cung cấp số trương mục PG&E của quý vị khi không tham gia. Nếu sau này quý vị quyết định ghi
danh trở lại thì quý vị có thể thực hiện điều này theo cách giống như khi quý vị không tham gia.
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4. Mức Giá

Mức Giá Năng Lượng Sạch và Cạnh Tranh
Silicon Valley Clean Energy cung cấp điện sạch hơn với mức giá thấp hơn. Mức giá phát điện của chúng
tôi thấp hơn PG&E đối với GreenStart, chào mời điện mặc định của chúng tôi. Là cơ quan do cộng đồng
sở hữu, lợi nhuận thực sự sẽ được đưa trở lại cho cộng đồng để giữ mức giá thấp và cung cấp các
chương trình tiết kiệm năng lượng cho khách hàng. Chi phí quý vị thấy trên hóa đơn có thể đơn giản hóa
thành hai phân loại:
Phát Điện: Đây là tiền trả cho nguồn điện và số điện quý vị sử dụng. Mức giá thay đổi tùy theo loại dịch
vụ quý vị chọn: SVCE GreenStart, SVCE GreenPrime hay PG&E.
Cung Cấp Điện: PG&E vẫn cung cấp điện trên đường dây hiện tại và duy tu những đường dây này.
PG&E áp dụng mức giá như nhau cho mọi người, cả khách hàng của SVCE và khách hàng của PG&E.

SVCE
GREENSTART

50%

Năng Lượng
Tái Tạo

PG&E

39%

Năng Lượng
Tái Tạo

SVCE
GREENPRIME

100%

Năng Lượng
Tái Tạo

$54.73

$54.73

$54.73

$38.34

$52.91

$41.94

$12.46

$0

$12.46

Cung Cấp Điện
Của PG&E

Phát Điện

Lệ Phí Thêm Vào
Của PG&E

Cung Cấp Điện
Của PG&E

Phát Điện

Lệ Phí Thêm Vào
Của PG&E

Cung Cấp Điện
Của PG&E

Phát Điện

Lệ Phí Thêm Vào
Của PG&E

$105.52 $107.63 $109.12
Tổng Chi Phí
Trung Bình

Tổng Chi Phí
Trung Bình

Tổng Chi Phí
Trung Bình

So sánh chi phí mẫu này dựa theo khách hàng tư gia điển hình sử dụng 450
kilowatt-giờ điện một tháng. Mức giá có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Tám, 2019.
-8-

Chi phí PG&E được tính trên căn bản một kilowatt-giờ và SVCE tính các chi phí này khi đưa ra mức giá
theo chi phí thấp hơn PG&E. Quý vị sẽ có giải thích đầy đủ về tất cả các mục trên hóa đơn trong phần
chỉ dẫn kế tiếp này.
Mức giá do Ban Giám Đốc của SVCE, bao gồm một viên chức được bầu chọn từ mỗi cộng đồng tham
gia, lấy ý kiến của cộng đồng trước khi thay đổi mức giá có hiệu lực.

Mức Giá Giảm
Khách hàng của SVCE vẫn được giảm giá đầy đủ cho
CARE, FERA và Căn Bản Y Tế. Không có thay đổi về mức
giá giảm và nếu quý vị được ghi danh rồi thì không cần phải
nộp đơn lại. Khác hàng mới trong những chương trình này
vẫn nộp đơn trực tiếp thông qua PG&E.

NEM cho Năng Lượng Mặt Trời
SVCE cung cấp chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự
(Net Energy Metering, hay NEM) hấp dẫn cho hàng ngàn
gia đình và doanh nghiệp có các tấm năng lượng mặt trời
trong cộng đồng chúng ta.

Xe Điện
Biểu giá xe điện của SVCE, EV-A và EV-B, phản ánh giá
của PG&E. Với SVCE, giờ đây quý vị đang lái xe dùng điện
sạch, không có cácbon với mức giá thấp.
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5. Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị
Dù SVCE phụ trách mua điện quý vị sử dụng, quý vị vẫn nhận hóa đơn PG&E thông thường.
•

PG&E sẽ không còn tính quý vị tiền phát điện nữa; giờ đây SVCE sẽ thay mặt quý vị mua điện
từ nguồn điện không cácbon.

•

PG&E sẽ tiếp tục tính tiền phân phối điện —truyền và cấp điện —cũng như các chi phí điều
quy và chương trình đòi hỏi, giống như cách thức đã có, và với mức giá giống nhau cho tất cả
khách hàng, SVCE hay PG&E. Muốn tìm hiểu thêm về các báo cáo năng lượng của PG&E, xin
vào mạng lưới pge.com.

•

Các lệ phí PG&E dành cho Năng Lượng Chọn Lọc của Cộng Đồng – những lệ phí này được
tính vào tiến trình định giá của SVCE sao cho khách hàng vẫn tiết kiệm tiền so với mức giá phát
điện của PG&E.

SVCE và PG&E cùng nhau hợp tác để cung cấp dịch vụ điện, vì vậy hóa đơn của quý vị sẽ bao gồm chi
phí từ cả hai, thế hệ SVCE và dịch vụ cung cấp của PG&E và sẽ không có chi phí trùng lặp nào.
Hóa đơn mẫu dưới đây dựa theo biểu giá E-1, hoặc khác hàng tư gia điển hình.

1

Số Trương Mục

Đây là số trương mục PG&E của quý vị, quý vị cần số này khi nâng cấp lên GreenPrime hay rút ra
khỏi dịch vụ SVCE.

2

Chi Phí Cung Cấp của PG&E

Chi phí cung cấp điện của PG&E trên đường truyền hiện có, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và những
lệ phí khác để hỗ trợ dịch vụ khách hàng và tính hóa đơn.

3

Chi Phí Phát Điện của SVCE

Chi phí này dùng để trang trải chi phí mua điện sạch, không cácbon của Silicon Valley Clean
Energy cho khách hàng.

4

Tổng Số Tiền Đáo Hạn

Bao gồm chi phí cung cấp điện của PG&E, dịch vụ phát điện của SVCE và dịch vụ khí đốt của
PG&E, nếu có. Đây là tổng số tiền quý vị trả cho PG&E, tiện lợi trên một hóa đơn do PG&E và
SVCE cung cấp.

5 Phân Tích Chi Phí Điện

Đây là tổng chi phí từ việc truyền tải điện, phân phối, lệ phí khác và thuế để tài trợ cho các chương
trình khu vực hay toàn quốc, như chương trình trợ cấp và giảm giá khi sử dụng điện tiết kiệm.

-1 0 -

Account No: 1234567890-1
Statement Date:
09/07/2019
Due Date:
09/28/2019

ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Service For:

Your Account Summary

SPARKY JOULE
12345 ENERGY CT,
SUNNYVALE, CA 94087

Amount Due on Previous Statement
Payment(s) Received Since Last Statement

Questions about your bill?
Monday-Friday 7 a.m.-9 p.m.
Saturday 8 a.m.-6 p.m.
Phone: 1-866-743-0335
www.pge.com/MyEnergy

Previous Unpaid Balance

$91.57
-91.57
0.00

Current PG&E Electric Delivery Charges
Silicon Valley Clean Energy Electric Generation Charges

$55.66
$33.13

Total Amount Due by 08/28/2019

$88.79

1

2
3
4

Ways to Pay
www.pge.com/waystopay
Account No: 1234567890-1
Statement Date:
09/07/2019
www.pge.com/MyEnergy
The Family Electric Rate Assistance
(FERA) Program provides a monthly discount on electric bills for income-qualified households
of three or09/28/2019
Due Date:
Important Messages

ENERGY STATEMENT

more persons. To see if you qualify, please call 1-800-PGE-5000 or apply online at www.pge.com/fera.

Important Phone Numbers - Monday-Friday 7 a.m-9 p.m., Saturday 8 a.m.-6 p.m.
Customer Service (All Languages; Relay Calls Accepted) 1-800-743-5000
TTY 7-1-1

Rules and rates
You may be eligible for a lower rate. To learn more about optional rates
or view a complete list of rules and rates, visit www.pge.com or call
1-800-743-5000.
If you believe there is an error on your bill, please call
1-800-743-5000 to speak with a representative. If you are not satisfied
with our response, contact the California Public Utilities Commission
(CPUC), Consumer Affairs Branch (CAB), 505 Van Ness Avenue, Room
2003, San Francisco, CA 94102, 1-800-649-7570 or 7-1-1 (8:30 AM to
4:30 PM, Monday through Friday) or by visiting www.cpuc.ca.gov/complaints/.
To avoid having service turned off while you wait for the outcome of a
complaint to the CPUC specifically regarding the accuracy of your bill,
please contact CAB for assistance. If your case meets the eligibility
criteria, CAB will provide you with instructions on how to mail a check or
money order to be impounded pending resolution of your case. You
must continue to pay your current charges while your complaint is under
review to keep your service turned on.
If you are not able to pay your bill, call PG&E to discuss how we can
help. You may qualify for reduced rates under PG&E’s CARE program or
other special programs and agencies may be available to assist you.
You may qualify for PG&E’s Energy Savings Assistance Program which
is an energy efficiency program for income-qualified residential
customers.
Important definations
Rotating outage blocks are subject to change without advance notice
due to operational conditions.
Tier 1/Baseline allowance: Some residential rates are given a Tier
1/Baseline allowance - a CPUC approved percentage of average
customer usage during summer and winter months. Your Tier 1/Baseline
allowance provides for basic needs at an affordable price and encourages conservation. Your allowance is assigned based on the climate where
you live, the season and your heat source. As you use more energy, you
pay more for usage. Any usage over your baseline allowance will be
charged at a higher price.

DWR bond charge: Recovers the cost of bonds issued by the Department of
Water Resources (DWR) to purchase power to serve electric customers during the
California energy crisis. DWR bond charges are collected on behalf of DWR and
do not belong to PG&E.
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA): Ensures that non-exempt
customers under PG&E’s GT and ECR rate schedules or who purchase electricity
(generation) from non-PG&E suppliers pay their share of generation costs.
Gas Public Purpose Program (PPP) Surcharges. Used to fund state-mandated
gas assistance programs for low-income customers, energy efficiency programs,
and public-interest research and development.
Visit www.pge.com/billexplanation for more definitions. To view most recent bill
inserts including legal or mandated notices, visit www.pge.com/billinserts.

5
Your Electric Charges Breakdown
Conservation Incentive

-$9.50

Transmission

12.42

Distribution

35.08

Electric Public Purpose Programs

4.71

Nuclear Decomissioning

0.33

DWR Bond Charge

1.91

Competition Transition Charges (CTC)

0.42

Energy Cost Recovery Amount

-0.22

PCIA

10.26

Taxes and Other

Total Electric Charges

0.25

$55.66

High Usage: An increased price per kWh whenever electricity usage
exceeds four times the Baseline Allowance (Tier 1) in a billing period.
This charge does not apply to Time-of-Use rate plans.
“PG&E” refers to Pacific Gas and Electric Company, a subsidiary of PG&E Corporation.

2019 Pacific Gas and Electric Company. All rights reserved.
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Account No: 1234567890-1
Statement Date:
09/07/2019
Due Date:
09/28/2019

ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Service Information

Details of PG&E Electric Delivery Charges

Meter #
1111111111
Current Meter Reading
37,710
Prior Meter Reading
37,330
Total Usage
380.000000 kWh
Baseline Territory
X
Heat Source
B - Not Electric
Serial
G
Rotating Outage Block
50

08/02/2019 - 08/31/2019 (30 billing days)

Service For: 12345 ENERGY CT, SUNNYVALE, CA 94087
Service Agreement ID: 111111111
Rate Schedule: E1 X Residential Service
7
07/02/2019 - 07/31/2019

8
9
10
11

Tier 1 Allowance
Tier 1 Usage
Tier 2 Usage

Your Tier Usage

1

2

297.00000 kWh (30 days x 9.9 kWh/day)
$66.46
297.00000 kWh @ $0.22376
$23.37
83.00000 kWh @ $0.28159

Generation Credit
Power Charge Indifference Adjustment
Franchise Fee Surcharge
Sunnyvale Utility Users Tax (2.000%)

Total PG&E Electric Delivery Charges

6

1

6

-44.68
10.26
0.28
1.11

$56.77

Mã Số Thỏa Thuận Dịch Vụ

Thỏa thuận dịch vụ ghi nhận sắp xếp đặc biệt của quý vị với PG&E (bao gồm ngày tính
tiền, thông tin đo mức điện, và các yếu tố khác) để tính các chi phí hiện dụng. Đối với
khách hàng có nhiều đồng hồ theo một trương mục PG&E, thì mỗi đồng hồ sẽ có mã số
Thỏa Thuận Dịch Vụ duy nhất.

7

Sử Dụng Theo Bậc

Chỉ dấu này cho thấy bậc cao nhất quý vị đang bị tính tiền. Nếu quý vị sử dụng điện nhiều
hơn mức Cho Phép Bậc 1, do tiểu bang quy định, và vào Bậc 2 hay cao hơn thì tiền trả
cho mỗi kilowatt giờ (kWh) sẽ tăng lên.

8

Tín Dụng Phát Điện

Đây là phí phát điện hiện tại do dịch vụ phát điện của SVCE cung cấp, do đó PG&E trả
lại chi phí này vào trương mục của quý vị để tránh tính trùng lặp phí phát điện. Khấu trừ
này là số tiền PG&E tính tiền điện cho quý vị, và sẽ nhiều hơn chi phí của SVCE—do
đó quý vị sẽ tiết kiệm được tiền.
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9

Điều Chỉnh Phí Điện Thông Thường

PG&E sẽ tính Điều Chỉnh Phí Điện Thông Thường (Power Charge Indifference Adjustment, hay
PCIA) cho khách hàng của Silicon Valley Clean Energy, chi phí này được tính dựa theo số kilowatt
giờ sử dụng mỗi tháng. PCIA dùng để bảo đảm rằng khách hàng của SVCE trả sự chênh lệch giữa
những gì PG&E trả cho lượng điện ký hợp đồng để phục vụ họ trước khi họ chuyển đổi, và giá thị
trường hiện tại cho lượng điện này. Chi phí PCIA được tính vào tiến trình định giá của SVCE. Như
vậy, nói chung là khách hàng của SVCE vẫn tiết kiệm tiền so với mức giá của PG&E.

10 Phụ Phí Kinh Doanh

Lệ Phí Kinh Doanh được thâu từ PG&E để trang trải chi phí liên quan đến quyền sử dụng đường
phố công cộng để cung cấp dịch vụ khí đốt và điện. Lệ phí kinh doanh được tính vào tiến trình định
mức giá của SVCE để gộp lại, khách hàng vẫn tiết kiệm được tiền so với mức giá của PG&E.

11

Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích

Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích thay đổi theo từng thành phố trong khu vực dịch vụ của SVCE và
có thể không áp dụng cho từng cộng đồng trong thẩm quyền của chúng tôi.
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Account No: 1234567890-1
Statement Date:
09/07/2019
Due Date:
09/28/2019

ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Service Information

Details of Silicon Valley Clean Power Electric
Generation Charges

Total Usage

12

08/02/2019 - 08/31/2019 (30 billing days)
Service For: 12345 ENERGY CT, SUNNYVALE, CA 94087
Service Agreement ID: 111111111
ESP Customer Number: 1234567890

SILICON VALLEY CLEAN ENERGY
1-844-474-7823
customerservice@SVCleanEnergy.org

07/02/2019 - 07/31/2019

13

Rate Schedule:
Generation Total

E-1

380.000000 kWh @ 0.08519

15

Local Utility Tax

16

Total Silicon Valley Clean Energy Electric
Generation Charges

Energy Commission Surcharge

12

$32.37

NET CHARGES 32.37

14

380.000000 kWh

For questions regarding charges on this page, please
contact:

0.65
0.11

$33.13

Additional Messages
About Silicon Valley Clean Energy (SVCE)
Serving 13 Santa Clara County communities,
SVCE is a locally-controlled, public agency providing
residents and businesses with
electricity from renwable and hydroelectric sources
Understanding SVCE Charges
PG&E continues to provide and bill for electric
delivery. SVCE replaces PG&E generation
charges. Under PG&E Electric Delivery
Charges, note the Generation Credit. This is
what PG&E would have charged for power, and
now credits back to you. The Power Charge
Indifference Adjustment and Franchise Fee are
factored into SVCE rates. Learn more:
https://www.svcleanenergy.org/es/your-bill/.

Số Khách Hàng ESP

Đây là số khách hàng của Người Cung Cấp Dịch Vụ Năng Lượng (Energy Service
Provider, hay ESP) cho SVCE.

13

Biểu Giá

Đây là biểu phí dịch vụ hiện tại của PG&E và SVCE cho quý vị.

14 Chi Phí Thực Sự

Đây là chi phí phát điện của SVCE, dựa theo số kWh sử dụng nhân với giá phát
điện của SVCE.

15 Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích

Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích thay đổi theo từng thành phố trong khu vực dịch
vụ của SVCE và có thể không áp dụng cho từng cộng đồng trong thẩm quyền của
chúng tôi.

16 Phụ Phí Năng Lượng

Phí này được thâu thập cho Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy
Commission) và áp dụng cho tất cả các khách hàng, bất kể người cung cấp dịch vụ
là ai. Luật pháp California lập ra thuế Ủy Ban Năng Lượng vào 1975. Thuế cung cấp
thêm ngân quỹ cho Ủy Ban Năng Lượng California.
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6. Đo Năng Lượng Thực Sự cho Năng Lượng Mặt Trời
Có Năng Lượng Mặt Trời Không?

Chúng tôi nhiệt tình khuyến khích khách hàng phát điện sạch cho riêng mình! Khách hàng có năng
lượng mặt trời tại tư gia hay doanh nghiệp có thể tận dụng chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự
(Net Energy Metering, hay NEM) hấp dẫn của Silicon Valley Clean Energy.

Lợi Ích của Chương Trình SVCE NEM
Giá Trị Bán Lẻ cho Phát Điện Thặng Dư
SVCE định giá phát điện thặng dư thực sự theo mức giá bán lẻ đầy đủ, giá tốt
hơn nhiều so với mức giá bán sỉ là 2-4 xu do PG&E trả.

Tính Tiền Hàng Tháng với Chuyển Tín Dụng
Chúng tôi tính tiền hàng tháng do đó quý vị không bị chi phí một năm trong điều
chỉnh hàng năm. Chuyển tín dụng thừa từ tháng này qua tháng khác.

Lấy Tiền Mặt Hàng Năm Tự Động
Số dư tín dụng trên $100 cho phát điện thặng dự được trả tự động hàng tháng
cho quý vị vào tháng Tư mỗi năm, cho đến tối đa $5,000.

Cơ Hội Ghi Danh vào GreenPrime
Không giống như PG&E, SVCE NEM có thể bảo đảm khi quý vị cần thêm điện,
100% là năng lượng tái tạo—theo chi phí phụ trội chỉ $0.008/kWh.

Giá Trị Phụ Trội cho Phát Điện Thặng Dư của GreenPrime
Nâng cấp lên GreenPrime, dịch vụ năng lượng tái tạo 100% của SVCE, trả thêm
$0.008/kWh cho phát điện thực sự.
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Đủ tiêu chuẩn

Khách Hàng Hiện Tại của NEM: Nếu đã ghi danh vào chương trình NEM của PG&E và chuyển sang
SVCE, thì quý vị sẽ tự động được ghi danh vào chương trình NEM của SVCE—không cần phải làm gì
cả. Cả PG&E lẫn SVCE sẽ trả chi phí thực sự và tín dụng của trương mục quý vị (còn gọi là “điều chỉnh”)
khi hãng cung cấp năng lượng của quý vị đổi sang SVCE hoặc trở lại PG&E. Việc thanh toán này sẽ dẫn
đến số tiền đáo hạn cho bất cứ chi phí sử dụng nào còn nợ đến ngày này, hoặc dẫn đến bị thu giữ bất cứ
tín dụng thừa nào trên trương mục của quý vị vào lúc đó.
Khách Hàng Mới của NEM: Các khách hàng SVCE ghi danh vào chương trình NEM như thường lệ,
thông qua PG&E. Sau đó quý vị sẽ tự động được chương trình NEM của SVCE phục vụ.
Xem thêm thông tin tại SVCleanEnergy.org/vi/Solar hoặc gọi số 1-844-474-SVCE (7823)
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7. Chỉ Dẫn An Toàn về Điện
Đường dây điện bị rớt xuống coi như
đường dây bị rớt vẫn còn điện. Tránh xa
đường dây này và yêu cầu những người
khác không đến gần. Gọi 911 ngay để báo
cáo địa điểm đường đây bị rớt. Sau khi báo
cáo đường dây bị rớt thì gọi cho Trung Tâm
Dịch Vụ Khách Hàng Tư Gia 24 giờ của
PG&E theo số 1-800-743-5000.
Không được dùng quá mức điện năng
cho chụp đèn cố định. Kiểm tra có miếng
dán trên đế.
Tắt công tắc điện của chụp đèn và đèn
trước khi thay bóng. Rút dây ra nếu quý
vị không biết là tắt hay mở.
Kiểm tra dây có bị nứt, sờn, hư hay thắt
gút, hoặc lớp cách nhiệt của dây có bị
nóng chảy không. Sửa hay thay dây bị hư
ngay khi quý vị thấy.
Dùng dây nối có ổ cắm ba chấu cho bất
cứ thiết bị điện nào đòi hỏi phải tiếp đất.
Cắm và tháo phích cắm ra bằng cách
nắm chặt phích cắm. Kéo dây ra bằng tay
có thể làm hư thiết bị của quý vị. Cẩn thận
không để ngón tay chạm vào chấu kim loại.

khô tay trước khi chạm vào thiết bị
điện và tránh dùng radio, TV hay máy sấy
tóc gần bồn rửa hay bồn tắm.
Lưu ý Chúng Tôi Có Thể Ngắt Điện để
Bảo Đảm An Toàn Công Cộng. PG&E
có thể đóng nguồn cung cấp và truyền
tải điện trong vòng 2 đến 5 ngày để ngăn
ngừa cháy rừng.

Cập nhật thông tin liên lạc PG&E
của quý vị. Xin nhớ cập nhật thông tin
của quý vị để PG&E có thể liên lạc với
quý vị khi có hoạch định ngắt điện.
Lập hoạch định và chuẩn bị túi vật
dụng dự trữ khi khẩn cấp. Quý vị nhớ
hoạch định cho trường hợp mất điện và
có túi vật dụng dự trữ đủ dùng trong nhiều
ngày.
Quý vị phải biết cách chạy máy phát
điện dự phòng theo cách an toàn. Nếu
quý vị có các tấm năng lượng mặt trời trên
mái nhà, thì chúng sẽ KHÔNG hoạt động
khi mất điện trừ khi quý vị có pin dự phòng
hoặc bộ đổi điện chuyên dụng.

Tránh làm cho ổ cắm quá tải với nhiều đồ
gia dụng hay quá nhiều thiết bị.
Không được để trẻ nhỏ chơi gần ổ điện.
Đặt nắp che an toàn lên ổ điện không sử
dụng. Điều này đặt biệt quan trọng khi có
trẻ nhỏ đến chơi.
Điện và nước có thể là hỗn hợp chết
người, có thể gây sốc điện nghiêm trọng
hay tử vong, do đó điều quan trọng là lau
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8. Các Thắc Mắc Thông Thường (FAQs):
Silicon Valley Clean Energy là gì?
Silicon Valley Clean Energy là cơ quan do cộng đồng sở hữu phục vụ 13 cộng đồng Quận Santa Clara
bằng cách mua điện sạch, không cácbon thay mặt cho cư dân và doanh nghiệp. Là cơ quan công cộng,
doanh thu thực sự được trả lại cho cộng đồng để giữ mức giá thấp và thúc đẩy chương trình năng lượng
sạch.

Silicon Valley Clean Energy có thay thế cho PG&E không?
Không. Silicon Valley Clean Energy hợp tác với PG&E và chỉ chịu trách nhiệm cho các dịch vụ phát điện.
SVCE mua điện sạch, không cácbon, sau đó PG&E phân phối đến nhà và doanh nghiệp như từ trước
đến nay. PG&E tiếp tục cung cấp dịch vụ tính tiền, bắt đầu và ngưng dịch vụ khi quý vị chuyển đi, giải
quyết thiếu điện, duy tu đường dây điện và vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các dịch vụ khí đốt.

Silicon Valley Clean Energy cung cấp dịch vụ ở đâu?
Silicon Valley Clean Energy là cung cấp dịch vụ cho đa số cộng đồng của Quận Santa Clara bao gồm
Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill,
Mountain View, Saratoga, Sunnyvale và Quận Santa Clara chưa hợp nhất. Bất cứ ai cư ngụ hay sở hữu
doanh nghiệp tại những cộng đồng này có thể tham gia vào Silicon Valley Clean Energy.

Làm thế nào để ghi danh?
Ghi danh vào Silicon Valley Clean Energy là điều tự động. Luật Lựa Chọn Năng Lượng Cộng Đồng của
California đòi hỏi Silicon Valley Clean Energy phải là nơi cung cấp phát điện mặc định cho khách hàng
trong phạm vi khu vực dịch vụ, và hoạt động như là chương trình không tham gia. Lựa chọn của khách
hàng rất quan trọng với chúng tôi, do đó chúng tôi gởi thông báo bằng văn bản cho khách hàng trong
thời gian ghi danh để quý vị có thể chọn nguồn điện của mình từ đâu, và biết tiền của quý vị được chi
xài ra sao. Nếu quý vị muốn không tham gia hay ghi danh lại, xin gọi cho trung tâm liên lạc khách hàng
theo số 1-844-474-SVCE (7823) hoặc gởi thư cho chúng tôi đến Silicon Valley Clean Energy, 333 West El
Camino Real, Suite 290, Sunnyvale, CA 94087.
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Tôi vẫn sẽ được giảm giá CARE, FERA, LIHEAP hay Y Tế Căn Bản với
Silicon Valley Clean Energy không?
Vâng, Có CARE, FERA, LIHEAP và Y Tế Căn Bản cho các khách hàng của Silicon Valley Clean Energy
cũng như khách hàng của PG&E và có giảm giá như nhau bất kể quý vị ghi danh vào Silicon Valley
Clean Energy hay PG&E. Khách hàng Y Tế Căn Bản sẽ được giảm giá nhiều hơn trên chi phí điện với
SVCE. Khách hàng ghi danh vào Silicon Valley Clean Energy tiếp tục được giảm giá CARE, FERA,
LIHEAP và Y Tế Căn Bản trong chi phí cung cấp của PG&E; không cần nộp đơn xin lại với Silicon Valley
Clean Energy. Phải ghi danh và gia hạn CARE, FERA, LIHEAP và Y Tế Căn Bản mới thông qua trung
tâm dịch vụ khách hàng hay mạng lưới của PG&E.

Tôi có đủ tiêu chuẩn được giảm giá khác nhau từ PG&E, như xe điện
hay giảm giá khi tiết kiệm điện không?
Có, khách hàng của SVCE vẫn đủ điều kiện được chương trình giảm giá của PG&G do những số tiền
này được thu thông qua phần cung cấp trên hóa đơn của PG&E.

9. Liên Lạc với Chúng Tôi

Điện thoại
1-844-474-SVCE (7823)

Điện thư (email)

Mạng lưới

customerservice@svcleanenergy.org

SVCleanEnergy.org/vi

333 West El Camino Real, Suite 290, Sunnyvale, CA 94087
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