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ኣገልግሎት ዓማዊል•
ስ 412.255.2423 (5 ይጠውቑ)
ፋ 412.255.2475
info@pgh2o.com

ናይ ህጹጽ ግዜ መልኣኺ •
ስ 412.255.2423 (1 ይጠውቑ)
24/7 ይከኣል
•ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ይከኣል እዩ

መደብና ደገፍ ንዓማዊል ናይ PGH2O ክፍሊት ንዝተጸገሙ ናይ እቶት ብቑዓት ናይ መንበሪ ገዛ ዓማዊል ገንዘባዊ ሩፍታ ይፈጥር። 
ብዙሓት ኣማራጺታት እዮም ዘለዉ፣ ዋላ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ መንጎ ናይ ማይ ክፍሊቶም ምኽፋልን ካልኦት ኣድለይቲ ወጻኢታትን 
ክመርጽ የብሉን። ኣየኖት ኣማራጽታት እዮም ንዓኹም ቅኑዓት ብዝብል ክዛተዩ እንተደልዮም፣ ብኽብረትኩም ናብ PGH2O 
ክንክን ጉጅለና ይደውሉ 412-255-2457 ወይ ኢ-መይል cares@pgh2o.com። 

ምቁራጽ ውንዘፋ ዕዳ ኣብ ክረምቲ: እዚ መደብ ንብቑዓት ዓማዊል ካብ 1ይ ታሕሳስ ክሳብ 
መጋቢት  31 ዝኸውን ማዮም ከም ዘይቋረጽ ውሕስና የቕርብ። ንጽል ቤተሰብ ናይ መንበሪ ገዛ 
ዓማዊል ኣብ ወይ ትሕቲ 300% ናይ ፌደራዊ ናይ ድኽነት ደረጃ (FPL) ብቕዓት ዘለዉ።

መደብ ክፍሊት ቅነሳ: 100% ቅነሳ እቲ ዝወሓደ ወርሓዊ ማይ ከምኡ እውን ክፍሊታት 
ምግዕዓዝ ዝባኸነ ማይ ንኣብ ወይ ትሕቲ 150% ናይ FPL ዘለዉ ዓማዊል። ብተወሳኺ 
ዝተኻተተ ናይ 85% ቅነሳ ኣብቲ ክፍሊት ናይ ማዕበል ማይ ከምኡ እውን ናይ እቶት 
ደረጀኦም ትሕቲ ወይ ማዕረ 50% ናይ FPL ንዝኾኑ ተወሳኺ 50% ቅነሳ ኣብ ክፍሊት 
ዓማዊል ንዝጥቀምዎ ማይ። ኣብ ናይ ክፍሊት መደብ ንዘለዉ እውን ናይ $30 ወርሕዊ ልቓሕ 
ይከኣል እዩ። 

መደብ ናይ ሽግር ውህብቶ: ብዓመት ክሳብ $300 ናይ ጥረ ገንዘብ ውህብቶ ንኣብ ወይ ትሕቲ 
150% ናይ FPL ዘለዉ ዓማዊል ቅኑዕ ጻዕሪ ክፍሊት ከየድለየ። እቲ መደብ ሕዚ ንፍሳስ ጥራሕ 
ዓማዊል ክፉት ኮይኑ ኣሎ።

መደብ ካሕሳ መስመር ናይ ስቱር ገመድ ኣገልግሎት: ናይ ውልቃዊ ስቱር ገመድ ኣገልግሎት ለውጢ ክፍሊት ንዘለዎም ዓማዊል እንድሕር 
ዓማዊል ብንጥፈት ገጣሚ ቱቦታት ቆጺሮም እቲ ስራሕ ክፍጽምዎ እንተደልዮም ደገፍ ንገብር ኢና። ንዝያዳ ሓበሬታ፣ እዚ ዝስዕብ ይጎብንዩ 
lead.pgh2o.com/leadreimbursement።

መደብ ደገፍ ንዓማዊል
መኒኦም እዮም ቅኑዓት ንዓኹም? 

ብዛዕባ እዞም መደባትን 
ካልኦት ናይ ደገፍ 

ኣማራጽታትን ንምፍላጥ፣ 
እዚ ይጎብንዩ 

www.pgh2o.com/CAP.

@pgh2o nextdoor.com linkedin.com/company/pgh2o

ኣብ ቤተሰብ ዘለዉ ሰባት 50% ናይ FPL 150% ናይ FPL 300% ናይ FPL

1 $6,795 $20,385 $40,770

2 $9,155 $27,465 $54,930

3 $11,515 $34,545 $69,090

4 $13,875 $41,625 $83,250

5 $16,235 $48,705 $97,410

6 $18,595 $55,785 $111,570

7 $20,955 $62,865 $125,730

8 $23,315 $69,945 $139,890

ንሕድሕድ ዝተወሰኸ ኣባል ቤተሰብ: $2,360 $7,080 $14,160


