Solar sa Pabahay na Abot-Kaya
para sa Maramihang Pamilya
(Solar on Multifamily Affordable
Housing, SOMAH)

Mabayaran ka kung magkakabit
ka ng solar sa iyong lugar

Mga pagkakataon para sa
pagsasanay sa trabaho
Ang gusali kung saan ka nakatira ay mayroong solar
na sistemang PV na nakakabit sa programang SOMAH.
Bilang residente ng gusaling tumatanggap ng solar
mula sa Programang SOMAH, karapat-dapat ka para
sa bayad na na mga pagkakataon para sa solar na
pagsasanay sa trabaho.

Mag-umpisa ka na
Madali lang ang mag-umpisa. Sundin lamang ang mga
hakbang na ito:

1.

Makipag-ugnayan sa kontratistang aprubado ng
SOMAH na nagkakabit ng solar sa iyong gusali,
(tingnan sa ibaba).

2.

Mag-sign up para sa akses sa portal ng pagsasanay
sa trabaho sa calsomah.org.

Mga Benepisyo
Mabayaran ka upang magkamit ng karanasan sa
pangunahing mga kakayanan sa solar na industriya

Impormasyon sa pagkontak
ng kontratista

I-akses ang job board ng SOMAH, kung saan ay
maaari kang mag-post ng iyong resume at
mag-apply sa mga trabaho
Magkaroon ng akses sa isang direktoryo ng mga
organisasyon ng pagsasanay sa trabaho na
nag-aalok ng mga pagsasanay na may
kaugnayan sa solar
Makinabang ka mula sa ibang mga sanggunian
upang masuportahan ang iyong paghahanap ng
trabaho at propesyunal na pag-unlad

Mabayaran ka upang matuto.
Mag-apply na ngayon.

Mga tanong tungkol sa
SOMAH?
Hotline ng Nangungupahan:
800-843-9728

Bisitahin ang CalSOMAH.org/tenants upang
matuto ng higit pa at upang mag-sign up.
Ang SOMAH ay pinangangasiwaan ng SOMAH Program Administration Team sa ilalim ng tangkilik ng California
Public Utilities Commission (CPUC). © 2018 California Public Utilities Commission. Nakalaan ang lahat ng karapatan.

Solar sa Pabahay na Abot-Kaya
para sa Maramihang Pamilya
(Solar on Multifamily Affordable
Housing, SOMAH)

Mabayaran ka upang magkabit
ng solar sa iyong lugar

Bakit ka magtrabaho sa solar na
industriya?
Ang solar na industriya ay nag-eempleyo
ng mahigit sa 80,000 na tao sa estado ng
California.
Kumita ng kabuhayan habang nakikinabang
ang mga tao at ang kapaligiran.
Hindi maaaring ipadala sa ibang bansa ang
mga trabaho sa solar.

Ano ang ma-aasahan
Kung napili ka para sa trabaho, direkta kang
makikipagtulungan sa iyong tagapagempleyo na kontratista upang itakda ang
mga araw ng trabaho.
Ang bilang ng oras ng iyong pagtatrabaho
ay mag-dedepende sa laki ng solar
na sistemang PV ng proyekto, na nagsasaklaw ng mula 40-80 oras o mahigit pa.
Lahat ng mga nagsasanay sa trabaho
sa SOMAH ay babayaran sa halagang
naaayon sa pinakamababang antas o sa
pansamantalang manggagawa na sahod
ng kontratista, o 1.4x ng minimum na sahod
sa lungsod na kinaroroonan ng proyekto ng
SOMAH — alinman ang mas mataas.
Matatanggap mo ang bayad sa loob ng 30
araw nang pagtatrabaho.

Mga tanong tungkol sa
SOMAH?
Hotline ng Nangungupahan:
800-843-9728
Mabayaran ka upang matuto. Mag-apply na ngayon.
Bisitahin ang CalSOMAH.org/tenants upang matuto
ng higit pa at upang mag-sign up.
Ang SOMAH ay pinangangasiwaan ng SOMAH Program Administration Team sa ilalim ng tangkilik ng California
Public Utilities Commission (CPUC). © 2018 California Public Utilities Commission. Nakalaan ang lahat ng karapatan.

