
If you are currently receiving Unemployment Insurance 

benefits and need help with paying your PG&E or 

Alameda Municipal Power bills, we may be able to 

help! Please call us at 510-881-0300 for more 

information.  

Size of 
Household 

Total Combined 
Monthly Income 

Total Combined 
Annual Income 

1 $2,296.93 $27,563.16 

2 $3,003.67 $36,044.04 

3 $3,710.42 $44,525.04 

4 $4,417.17 $53,006.04 

5 $5,123.91 $61,486.92 

6 $5,830.66 $69,967.92 

2020 LIHEAP Gross Income Guidelines* 

Low Income Home Energy  

Assistance Program 

 
Si Actualmente está recibiendo beneficios del seguro 

de desempleo y necesita ayuda para pagar sus fac-

turas de PG&E Alameda MUNICIPAL Power.  

Es posible que podamoss ayudar! Llamenos al  

510-881-0300 para obtener más informacón. Sus Bene-

ficios por desempleo no contarán como ingresos. 

 

 

2020 LIHEAP Guia de Ingresos* 

 

Numero de 
Personas 

Ingreso Mensual 
Total Anual  

Combinado de Ingresos 

1 $2,296.93 $27,563.16 

2 $3,003.67 $36,044.04 

3 $3,710.42 $44,525.04 

4 $4,417.17 $53,006.04 

5 $5,123.91 $61,486.92 

6 $5,830.66 $69,967.92 

Need help with Energy Bills? Necesita ayuda con la factura de la luz? 

For households larger than six, please call Spectrum for more information.   

*Income before taxes are deducted. 

Para los hogares de 6 personas o más, Por favor llamar a Spectrum.    

*Ingresos antes de impuestos deducidos. 



Nếu bạn hiện đang nhận trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp 

và cần trợ giúp trong việc thanh toán các hóa đơn 

PG&E hoặc Điện Lực Thành Phố Alameda, chúng tôi có 

thể giúp bạn!  

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 510-881-0300 ext. 

223 để biết thêm thông tin.  

  Số người 

trong gia đình 
Tổng số thu nhập hàng tháng  

Tổng số  

Thu nhập hàng năm 

1 $2,296.93 $27,563.16 

2 $3,003.67 $36,044.04 

3 $3,710.42 $44,525.04 

4 $4,417.17 $53,006.04 

5 $5,123.91 $61,486.92 

6 $5,830.66 $69,967.92 

Tiêu chuẩn lợi tức 2020 LIHEAP * 

Chương trình trợ giúp trả tiền 

điện và gas cho những gia 

đình có số lợi tức thấp 

 Bạn cần giúp trả chi phí điện và gas? 

如果您目前正在领取失业保险金，并且需要帮助支付

您的PG&E或Alameda市政电费，我们可以提供帮

助！请致电 510-881-0300. 

 

家庭人数 月收入总计 年收入总计 

1 $2,296.93 $27,563.16 

2 $3,003.67 $36,044.04 

3 $3,710.42 $44,525.04 

4 $4,417.17 $53,006.04 

5 $5,123.91 $61,486.92 

6 $5,830.66 $69,967.92 

2020 年低收入家庭能源补助计划收入限额* 

需要帮助支付能源费吗? 

低收入家庭能源补助计划 

家庭人数六人以上的，请致电Spectrum社区服务公司获取更多的资讯。  *收入标准计算是指税前的收入  Đối với các hộ gia đình hơn sáu người, hãy gọi cho Spectrum để biết thêm chi tiết.  

* Số lợi tức được tính trước khi trừ thuế . 


