Trân Trọng
Kính Mời Quý Vị Đến Dự!

Diễn Đàn Thảo Luận Biểu Giá Điện CPUC
Vào lúc 6 giờ tối Thứ Ba, ngày 8 tháng 12năm 2015.
City of Santa Ana City Hall, Council Chambers
20 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

Kính mời quý vịtham dự diễn đàn
công cộng vào cửa tự do cùngỦy Ban Tiện
Ích Công Cộng California (CPUC) để thảo luận
về những thay đổi trong biểu giá điện dân
dụng của Southern California Edison.
Hãy đặt câu hỏi và góp ý cho các Ủy Viên của CPUC.

Tại Diễn Đàn, quý vị sẽ:

• Nghe Ban Năng Lượng của CPUC giải trình về quyết định thiết
kế biểu giá điện gần đây của CPUC và tác động của quyết định
này đối với quý vị.
• Đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến.

Quý vị sẽ tìm hiểu về: • Gặp đại diện dịch vụ khách hàng tại hành lang nếu quý vị

có bất cứ thắc mắc nào về hóa đơn tiền điện, hoặc để ghi
• Biểu Giá Điệntheo Thời
danh vào các chương trình dành cho Người tiêu dùng.
Gian Sử Dụng, bắt đầu từ
ngày 1 tháng 1 năm 2019
• Cách thức tại sao biểu giá điện sẽ sớm
phản ánh đúng chi phí thực tế để cung cấp
dịch vụ cho quý vị
• Các bước sẽ được thực hiện nhằm
giúp quý vị hiểu rõ hơn và quản lý tốt
hơn mức tiêu thụ năng lượng và hóa
đơn của bản thân

Hãy tham dựvà
trò chuyện
với những người
ra quyết định về
giá điện!

Nếu quý vị cần có sự bố trí đặc biệt, bao gồm trợ giúp cho ngôn ngữ không phải là Tiếng
Anh, Xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Tư Vấn Công Cộng của CPUC qua địa chỉ email
public.advisor@cpuc.ca.gov hoặc gọi số điện thoại miễn cước 1-866-849-8390,ít nhất
lànăm ngày làm việc trước ngày tổ chức sự kiện.
Muốn biết thêm chi tiết: www.cpuc.ca.gov/RateDesignForums

