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24/7 موجود

د اېف پي اېل 300% د اېف پي اېل 150%  د اېف پي اېل 50%  په کورنۍ کې خلک   

$43,740  $21,870  $7,290  1   

$59,160  $29,580  $9,860  2  

$74,580  $37,290  $12,430  3  

$90,000  $45,000  $15,000  4  

$105,420  $52,710  $17,570  5  

$120,840  $60,420  $20,140  6  

$136,260  $68,130  $22,710  7  

$151,680  $75,840  $25,280  8  

$15,420  $7,710  $2,570   

په هغو زرګونو متقاضیانو کې شامل شئ کوم چې په خپل میاشتني بیلونو کې مالتړ ترالسه کوي! زموږ د متقاضی د مالتړ پروګرامونه 
)Customer Assistance Programs( د عوایدو پر شرایطو برابر د استوګنې هغه متقاضیانو ته مالي مرسته وړاندې کوي کوم چې په خپل 

PGH2O بیل تادیه کولو کې مشکل لري. په دې کې ګڼ شمیر انتخابونه شامل دي او تاسو کولی شئ چې د خپلو اوبو/د فاضله اوبو د بل او نور اړین 
لګښتونو تر منځ انتخاب وکړئ. په دې اړه د بحث کولو لپاره چې کوم انتخابونه ستاسو لپاره سم دي، په مهربانۍ سره زموږ د PGH2O Cares ټیم ته 

په 2457-255-412 زنګ ووهئ یا دغه ټیم ته په cares@pgh2o.com برېښنالیک واستوئ. 

د بل د تخفیف پروګرام )BDP(: هغه متقاضیان چې د فدرالي بې وزلۍ کچه )FPL( %150 یا له دې څخه ټیټه 
لري، د هغوی لومړي 1،000 ګیلنه اوبو او فاضله اوبو د رسولو خدمت وړیا دی، او یواځې به د طوفاني اوبو 

میاشتنی فیس %15 تادیه کوي. هغه متقاضیان چې د FPL کچه یې %50 یا له دې څخه ټیټه ده، هغوی به له 1،000 
ګیلنه څخه د زیاتو اوبو په استعمال %50 تخفیف ترالسه کوي. که تاسو د دې لپاره پر شرایطو برابر یاست، بیالنس 

لرئ او د تادیې په فعاله پالن کې شامل یاست، نو په خپل وخت تادیه کولو سره به هره میاشت 30$ ترالسه کوئ څو 
ستاسو مخکینۍ پاتې تادیې کمې شي. 

د مشکل وخت مرستې + د پاکو اوبو د مرستې فنډ )CWAF(: هغه متقاضیان چې د FPL کچه یې %150 یا له دې 
څخه ټیټه ده، هغوی د 300$ د مرستې ترالسه کولو لپاره مستحق جوړیدی شي.  زموږ د پاملرنې ټیم ستاسو سره د 

ALCOSAN پاکو اوبو د مالتړ د فنډ د غوښتنې لپاره هم مرسته کولی شي.

د پاتې شویو پیسو د معاف کولو سره د تادیې تنظیمات: د عوایدو پر اساس د تادیې د تنظیماتو انتخاب هم شتون لري 
څو د استوګنې د هغو متقاضیانو او کوچنۍ سوداګرۍ د مالکانو سره مرسته وکړل شي چې لوړ بیالنسونه پرته له پاتې شوي یا ناوخته لګښتونو ورکولو تادیه کړي. د 

استوګنې هغه متقاضیان چې د بل د تخفیف په پروګرام )Bill Discount Program( کې شامل دي او زوړ بیالنس ورته پاتې وي، هغوی به هر ځل په خپل وخت د 
تادیې ورکولو لپاره 30$ کریډټ ترالسه کوي، په داسې حال کې چې د تادیې په فعال پالن کې شامل وي.

د ژمي موقتي بندیز )WM(: هغه متقاضیان چې د FPL کچه یې %300 یا له دې څخه ټیټه ده، هغوی به په ژمي کې له دسمبر څخه تر مارچ د میاشتې پورې د اوبو د 
قطع کیدو د خدمت څخه د خوندیتوب مستحق ګڼل کیږي.

د لیډ سرویس شبکې یا الین د بدلون د تادیې پروګرام )LSLRRP(: کله چې تاسو په فعاله توګه د نل غځوونکي د ګومارلو انتخاب غوره کړئ څو 
 د خدمت شبکه یا الین بدل کړي، نو تاسو د ځینې لګښت د بیا ترالسه کولو وړ ګرځیدلی شئ. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره، په مهربانۍ سره 

lead.pgh2o.com/leadreimbursement ته مراجعه وکړئ. 

د متقاضی د مالتړ پروګرامونه
ستاسو لپاره کوم یو سم دی؟ 

د دې پروګرامونو او د مالتړ د 
نورو انتخابونو په اړه د نورو 
معلوماتو ترالسه کولو لپاره 

www.pgh2o.com/CAP 
ته مراجعه وکړئ.

Penn Liberty Plaza 1
Penn Avenue 1200

Pittsburgh, PA 15222
 www.pgh2o.com

د 2023 د کلني عوایدو الرښوونې

facebook.com/pgh2o@pgh2onextdoor.comlinkedin.com/company/pgh2o

د هر اضافیکورنۍ د غړي لپاره 
اضافه کړئ:

•  Translation services available |  
•  Servicios de traducción disponibles | 
•提供翻译服务 | •  Доступные услуги 
перевода | •  خدمات الترجمة متوفرة 

https://lead.pgh2o.com/leadreimbursement/
https://www.pgh2o.com/residential-commercial-customers/customer-assistance-programs
https://www.pgh2o.com/residential-commercial-customers/customer-assistance-programs

