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Quý vị có thể hy vọng những gì khi triển khai  
lắp đặt tấm năng lượng mặt trời 

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

Quý vị có câu hỏi về SOMAH?
  Đường Dây Nóng Dành Cho Người Thuê Nhà: 800-843-9728

87654321

  Đồng hồ đo năng lượng 
mặt trời  
[ Tháng 8 - Tháng 9/2019 ]

Công ty dịch vụ tiện ích lắp đặt 
một đồng hồ đo năng lượng mặt 
trời tại tòa nhà.

 Lịch Lắp Đặt  
 

Thông báo và lịch lắp đặt sẽ được 
chia sẻ với quý vị và hàng xóm của 
quý vị.

 Lắp đặt  

 [ Tháng 6 - Tháng 8/2019 ]

Bắt đầu thi công! Dự kiến các đội 
thi công sẽ có mặt tại tòa nhà và sẽ 
có một số bất tiện nhỏ, bao gồm 
tiếng ồn và thiết bị thi công.

 Xin cấp phép  

 [Tháng 5 - Tháng 6/2019 ] 

Đội xây dựng xin và nhận  
giấy phép của thành phố.

 Đi thực địa  

 [ Tháng 3 - Tháng 5/2019 ]

Đội xây dựng kiểm tra kích thước và 
kết cấu của mái, đo mức tiếp xúc với 
ánh mặt trời và kiểm tra bảng điện.

Hướng Dẫn Người Thuê Nhà 

Chủ đề: Giới thiệu về SOMAH 

 Quý vị có thể hy vọng gì ở SOMAH? 

 Được nhận tiền để lắp đặt năng 
lượng mặt trời ở nơi quý vị sống

  Năng lượng mặt trời hoạt động 
như thế nào?

Hướng Dẫn Người Thuê Nhà

Chủ đề: Các thay đổi dự kiến 

 Hóa đơn dịch vụ tiện ích của quý 
vị sẽ thay đổi như thế nào?

  Những cách đơn giản để tiết 
kiệm năng lượng

  Hệ thống hoạt động  
[Tháng 9 - Tháng 10/2019 ]

Chủ nhà của quý vị bật hệ thống 
điện năng lượng mặt trời.

Thời gian lắp đặt tấm năng lượng mặt trời cho cộng đồng của quý vị

Quý vị sẽ gặp một số thay đổi khi tòa nhà của quý vị được lắp các tấm năng lượng mặt trời. Điều quan trọng là cần biết điều gì sẽ xảy ra và  
quá trình này sẽ mất bao lâu. Dưới đây là biểu ước tính. Đôi khi những người lắp đặt bị chậm trễ và quý vị sẽ được quản lý tòa nhà thông báo khi 
có những thay đổi lớn. 


