Ano ang aasahan sa
pagkabit ng solar

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

Timeline ng Pagkabit ng Solar para sa iyong komunidad
Makakaranas ka ng ilang pagbabago habang ikinakabit ang mga solar panel sa iyong gusali. Mahalagang malaman kung ano
ang aasahan at kung gaano katagal ang prosesong ito. Ang iskedyul sa ibaba ay pagtantiya lamang. Minsan ay makakaranas
ang mga taga-kabit ng mga pagkaantala at ang iyong tagapamahala ng property ay magbibigay-alam sa iyo tungkol sa
anumang mahahalagang pagbabago.
Pagbisita sa Lugar

Aplikasyon ng Permit

Pagkabit

[ Marso - Mayo 2019 ]

[Mayo - Hunyo 2019 ]

[ Hunyo - Agosto 2019 ]

Ang pangkat ng konstruksyon
ay susuriin ang laki at istruktura
ng bubong, susukatin ang
pagkakalantad sa araw at
sisiyasatin ang panel ng
serbisyong kuryente.
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Ang pangkat ng konstruksyon
ay mag-aaplay para sa at
tatanggap ng mga permit mula
sa lungsod.
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Edukasyon ng Nangungupahan
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Magsisimula ang konstruksyon!
Asahan ang mga tauhan
sa lugar at ilang maliliit na
pagka-abala; kabilang ang
ingay at mga kagamitan sa
konstruksyon.
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Iskedyul ng Pagkabit

Theme: Panimula sa SOMAH
Ano ang aasahan sa SOMAH.
Mabayaran ka upang magkabit
ng solar sa iyong lugar

Ang abiso at iskedyul ng
pagkabit ay ibabahagi sa iyo
at sa iyong mga kapitbahay.

contact@calsomah.org
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Magkakabit ang kumpanya ng
utility ng metro ng produksyon
ng solar sa property.
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Edukasyon ng Nangungupahan
Theme: Mga aasahan na
pagbabago
Paano magbabago ang
aking kuwenta ng utility?
Mga simpleng paraan ng
pagtitipid ng enerhiya

Paano gumagana ang solar
na enerhiya

CalSOMAH.org/tenants

Metro ng Solar
[ Agosto Setyembre 2019 ]

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

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.
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Pag-on ng Sistema
[ Setyembre Oktobre 2019 ]
Ang may-ari ng tinitirahan
mo ang mag ta-turn on ng
iyong solar na sistema.

