
ፕሮግራማት ሓገዝ ዓማዊል
እቲ ንዓኹም ዝኸውን ኣማራጺ ኣየናይ እዩ?

እቶም ዘለዉና ፕሮግራማት ሓገዝ ዓማዊል፡ ነቶም ነበርቲ ዝዀኑ እሞ ዕዳታት ክፍሊት ማይን ረሳሕ ፈሳስን ኣብ ምኽፋል 
ዝሽገሩ – ብመሰረት ኣታዊኦም ተቐባልነት ዘለዎም ዓማዊል ዝኸውን መሰረታዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ዘለዎም እዮም። ብዙሓት 
ኣማራጺታት እዮም ዘለዉ፤ ዝዀነ ይኹን ሰብ ድማ ብዋጋ ክፍሊት ወጻኢታት መሰረታውያን ህይወቱ ዕዳ ክፍሊት ማይ 
እናኣደቓቐሰ ክሽገር ኣይግባእን። ‘እቶም ንዓኹም ኣየናይ ኣማራጺታት ትኽክል ምዃኑ ኽትመያየጡ እንተደሊኹም፡ 
ብኽብረትኩም   ናብዚ PGH2O ናይ ክንክን ጉጅለ ደውሉ ብ 412-255-8800 x3170 ወይ ኢ-መይል ኣብ 
cares@pgh2o.com ተወከሱ። 

ፕሮግራም ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ጽንኩር እዋን (Hardship Grant Program)፦ ነቶም ኣብ ትሕቲ 150% ናይ 
ፈደራላዊ መለክዒ ደረጃ ድኽነት ዝርከቡ ዓማዊል ዝኸውን፡ ክሳብ $300 ዝመጠኑ ዓመታዊ ናይ ጥረ-ገንዘብ ሓገዝ። እዚ 
ብቕኑዕ ልቢ ዝካየድ ክፍሊት ናይ ምፍጻም ዕማም፡ ኣብ መላእ ዓመተ-2021 እውን ሕድገታት ብምግባር ክቕጽል እዩ።

ፕሮግራም መሕወዪ ክፍሊት መስመር ኣገልግሎት ሊድ (Lead Service Line Reimbursement Program)፦ 
ዓማዊል ኣቐዲሞም ስጉምቲ ብምውሳድ ድራውሊኮ ቈጺሮም ንሓደ ስራሕ ንኽዛዝምዎ ምስዝመርጹ፡ ብግሎም ኣብ 
ዝገብርዎ ወጻኢታት መስመር ኣገልግሎት ሊድ ክንተሓጋገዞም ኢና። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብነዚ ቀፂሉ ዘሎ ድሕረ ገፅ 
ይጎብንዩ። lead.pgh2o.com/leadreimbursement።

ብዛዕባ እዚ ብዝያዳ ንኽትፈልጡ፣ ብኽብረትኩም ኣብ`ዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ፈትሹ፦ 
pgh2o.com/CAP ወይ ድማ ንትካል ምወላ ዶላር ኤነርጂ (Dollar Energy Fund) 
ብቝጽሪ ተሌፎን 866-762-2348 ብምውካስ ተመዝገቡ።
 

ብቝጽሪ ተሌፎን 412-255-2423 (ቍጽሪ 5 ጠውቑ) ብምድዋል፡ ኣገልግሎት ትርጉም ብናጻ 
ምርካብ ይከኣል።

www.pgh2o.com

facebook.com/pgh2o

@pgh2o
ኣፃዳፊ ጉዳያት 

ኣገልግሎት ዓማዊል  

412.255.2423

info@pgh2o.com

T  412.255.2423

F  412.255.2475

ፔን  ላይበሪቲ ፕላዛ 1

1200  ጎዳና ፔን

ፒትስበርግ PA 15222 

ምውንዛፍ ክፍሊት ዕዳ - ዊንተር ሻት ኦፍ (Winter Shut Off 
Moratorium)፦ ካብ 01 ታሕሳስ ክሳብ 31 መጋቢት፤ ነቶም ኣብ ትሕቲ 
300% ናይ ፈደራላዊ መለክዒ ደረጃ ድኽነት (FPL) ዝርከቡ ዓማዊል። 

ፕሮግራም ምንካይ ዋጋ ናይ መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ (Bill Discount 
Program)፦ 100% ምጕዳል ዋጋ ኣብ’ቶም ዝተሓቱ መጠናት ዕዳ 
ክፍሊት ማይን ረሳሕ ፈሳስን፤ ማለት ነቶም ኣብ ትሕቲ 150% ናይ ፈደራላዊ 
መለክዒ ደረጃ ድኽነት ዝርከቡ ዓማዊል ዝምልከት። ተወሳኺ ናይ 20% 
ምንካይ ዋጋ፡ ኣብ’ቶም በቶም ኣብ ትሕቲ 50% ናይ ፈደራላዊ መለክዒ 
ደረጃ ድኽነት (FPL) ዝርከቡ ዓማዊል ዝትግበሩ ሃልክታት ማይ። 

ኣብ ገዛ ዘለዎ ሰባት

ካብ 8 ንላዕሊ ንዝኾኑ፣ ንሕድ ሕድ ሰብ እዚ 
መጠን ወስኽ።

50% ናይ FPL 150% ናይ FPL 300% ናይ FPL

http://cares@pgh2o.com
http://lead.pgh2o.com/leadreimbursement
https://www.pgh2o.com/CAP
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