Năng lượng mặt trời
cho Khu nhà nhiều
căn với giá phải chăng
(SOMAH)

Quý vị có thể mong đợi gì
ở SOMAH?

Quý vị có thể mong đợi gì khi tòa nhà của quý
vị sử dụng điện năng lượng mặt trời?
Chủ nhà của quý vị đang làm việc với Chương Trình Năng
Lượng Mặt Trời Cho Khu Nhà Nhiều Căn Giá Phải Chăng
(SOMAH) để lắp đặt một hệ thống quang điện (PV) năng lượng
mặt trời trên tòa nhà mà quý vị thuê.

Cách thức hoạt động của SOMAH như thế nào?
Một nhà thầu được SOMAH phê duyệt sẽ lắp đặt hệ thống.
Hệ thống sẽ cung cấp năng lượng sạch cho ngôi nhà của
quý vị và các khu vực chung như phòng giặt, sảnh và các
khu vực công cộng.
Hệ thống sẽ được chủ nhà của quý vị hoặc một nhà thầu
duy trì và vận hành.
Quý vị không phải trả tiền cho việc duy trì và vận hành hệ
thống điện năng lượng mặt trời của tòa nhà của mình.
Quý vị sẽ tiếp tục trả hóa đơn dịch vụ tiện ích hàng tháng,
nhưng sẽ nhận được các khoản tín dụng cho năng lượng
sạch mà hệ thống đã tạo ra, giúp giảm số tiền hóa đơn của
quý vị.
Quý vị sẽ có cơ hội ghi danh vào các chương trình hiệu quả
năng lượng và được kết nối với Chương Trình Hỗ Trợ Tiết
Kiệm Năng Lượng (ESA), một dịch vụ miễn phí giúp quý vị
tiết kiệm năng lượng.
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Quý vị sẽ được lợi gì?
Quý vị nhận các quyền lợi tài chính trực
tiếp trên hóa đơn điện của mình.
Quý vị sẽ KHÔNG thấy bị tăng tiền
thuê nhà hay tăng bất kỳ chi phí nào
khác của gia đình.
Quý vị hoặc gia đình có thể tiếp cận
các cơ hội đào tạo việc làm được trả
lương, học cách lắp đặt hệ thống
năng lượng mặt trời.
Tòa nhà của quý vị sẽ được cấp điện
một phần bởi năng lượng tái tạo sạch.

Nguồn vốn có từ đâu?
Chương trình SOMAH được Tiểu Bang
California tài trợ, sử dụng các nguồn
quỹ dành riêng cho việc giảm khí thải
gây hiệu ứng nhà kính và giảm biến đổi
khí hậu. SOMAH cung cấp các dịch vụ
miễn phí cho các chủ nhà và người thuê
nhà, đảm bảo rằng quý vị không phải
trả đồng nào để được tiếp cận với năng
lượng sạch.
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Cách để được hưởng lợi nhiều nhất
từ SOMAH

SOMAH mang lại những ích lợi gì cho người
thuê nhà?
1. Các lợi ích tài chính trực tiếp

Tất cả những người thuê nhà sẽ nhận được các khoản
tín dụng trong hóa đơn điện của mình. Nếu không thấy
các khoản tiết kiệm này trên hóa đơn của mình, quý vị
hãy thông báo cho chủ nhà hoặc liên hệ với đường dây
nóng dành cho người thuê nhà của SOMAH.

2. Tiết kiệm năng lượng

Quý vị có thể tăng thêm các lợi ích của mình bằng cách
làm cho ngôi nhà của mình hiệu quả hơn về mặt năng
lượng. Hãy sử dụng tờ thông tin Những cách đơn giản
để tiết kiệm năng lượng để giúp quý vị cắt giảm việc sử
dụng năng lượng. Quý vị cũng hãy tận dụng những lợi
ích từ chương trình ESA mà quý vị sẽ được tự động ghi
danh tham gia.

3. Các cơ hội đào tạo việc làm

Là người thuê nhà trong một tòa nhà nhận tấm năng
lượng mặt trời từ Chương Trình SOMAH, quý vị đủ điều
kiện để được nhận các cơ hội đào tạo tại chỗ về điện năng
lượng mặt trời.
Truy cập vào trang việc làm SOMAH, nơi quý vị có thể đăng
hồ sơ việc làm của mình và gửi đơn xin việc.

Truy cập vào danh bạ các tổ chức đào tạo việc làm có cung
cấp đào tạo liên quan đến điện năng lượng mặt trời.
Quyền lợi từ các nguồn lực hỗ trợ khác để hỗ trợ quý vị tìm
việc làm và phát triển chuyên môn.
Liên hệ với nhà thầu được SOMAH phê duyệt thi công lắp
đặt tấm năng lượng mặt trời trên tòa nhà của quý vị (xem
dưới đây).

Thông tin liên hệ của nhà thầu

Các nguồn lực hỗ trợ dành cho
người thuê nhà
Cần thiết:
Quý vị có thể mong đợi gì với SOMAH?
Hóa đơn dịch vụ tiện ích của quý vị sẽ thay
đổi như thế nào?
Các tài liệu của chương trình ESA

Các nguồn lực hỗ trợ bổ sung:
Được nhận tiền để lắp đặt năng lượng mặt
trời ở nơi quý vị sống
Những cách đơn giản để tiết kiệm năng
lượng
Năng lượng mặt trời hoạt động như thế
nào?
Quý vị có thể hy vọng gì ở việc lắp đặt tấm
năng lượng mặt trời
Bản thuyết trình giới thiệu bằng PowerPoint
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