Agua Vista သည္ OWASA ၏ ဆန္းသစ္ေသာ မီတာတိင
ို း္ တာေရးကိရယ
ိ ာ အေျခခံအေဆာက္အအံို (AMI) အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ Orange Water ႏွင့္ Sewer Authority
(OWASA) တိသ
႔ို ည္ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ိို အေျခခံအေဆာက္အအံိုြတ
င င္ Chapel Hill-Carrboro ေနရာအတင္းေရဝန္ေဆာင္မႈမ ားကိို တိိုးျမႇင့္ရန္ ႏွင့္ ေရမီတာ တိိုင္းတာမွတ္တမ္း
မ ားႏွင့္ က သင့္ေငေတာင္းခံလႊာမ ား၏ တိက မွန္ကန္မႈႏွင့္အခ ိန္တိိုတိိုျဖင့္အက ိ းျပ ခရီးေရာက္ျခင္းတိို႔အား တိိုးတက္ေကာင္းမန္လာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇ ပ္ျခင္းမ ားကိို ျပ လိုပ္ေန
ပါသည္။ မ က္ျမင္ရိုပ္ပံိုျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းျပ လိုပ္ရသည့္လိိုအပ္ခ က္အား ဖယ္ြိုတ္ရန္ စနစ္မွ ေရဒီယိိုကန္ယက္ကိိုအသံိုးျပ ၿပီး သံိုးစသ
င ူအသံိုးျပ မႈ ေဒတာအခ က္ အလက္မ ားအား
OWASA သိို႔ ေန႔စဥ္ ြိုတလ
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႔ိုိ ပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းပညာသည္ ယံိုၾကည္အားြား၊ စတ္ခ ရၿပီး လံိုၿခံ မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခင့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
AMI စနစ္တင္ အက ိ းခံစားခင့္မ ား အခ ိ ႕ရွပ
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ေရြိနး္ သိမး္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စိမ့္ယိိုျခင္းမွ ေစာစီးစာေြာက္လွမး္ ျခင္း၊ ေရချမင့္မားျခင္းမ ားႏွင့္ ပစၥည္းပ က္စးီ ျခင္းမ ားတိ႔မ
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ိို ျိို ဖင့္အက ိ းျပ ခရီးေရာက္သည့္ လိုပင
္ န္းလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ မီတာအား တိက မွန္ကန္စာ တိိုငး္ တာမွတတ
္ မ္းျခင္း ျပ ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တ႔၏
ိို လက္ရွိ မီတာတိိုင္းတာမွတ္တမ္းျပ သူသည္
ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရက္ခ က္မ ားသိ႔ို ေျပာင္းသားပါမည္။
အန္လင
ိို း္ ေရစီမခ
ံ န္႔ခမ
င ႈ ကိရယ
ိ ာမ ား သံိုးစငသမ
ူ ားမွ မိမတ
ိ ႔၏
ိို ေရအသံိုးျပ မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ႏိိုင္ရန္ ႏွင့္ သံိုးစငကန
ို ္ခန္းေသာပမာဏ သတိေပးခ က္မ ားအား (လာမည့္ 2019 တင္)
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စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚၿပီးေျမာက္ရန္ 2 ႏွစ္ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မည္။ ေလာေလာဆယ္တင္ ဆက္သယ္မႈကန္ယက္ ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝငယာ အေျခခံအေဆာက္အအံိုမ ားကိို တပ္ဆင္ေနပါသည္။
မီတာအဆင့္ျမႇင့္တိိုးျခင္းမ ား ျပည့္ဝမႈ-အတိိုင္းအတာ အား 2017 ခိုႏွစ္ေနာက္ပိိုင္းြင စတင္ရန္ ကၽႏ္ိုပ္တိို႔ ေမွ ာ္မွန္း ြားၿပီး သံိုးစသ
င ူမ ားအား မိမိတိို႔၏မီတာအဆင့္ျမႇင့္တိိုးျခင္းမ ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္လႀကိ တင္လ က္ တိက
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င ူ ဝက္ဘ္-ပိိုတယ္လ္ အား လာမည့္ 2019 ခိုႏွစ္တင္ ြိုတ္ျပန္သားမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။
စီမံကိန္းတစ္ေလွ ာက္လံိုး၌ ကန္ြရက္တာသံိုးဦးတိို႔ျဖင့္အတူ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရက္သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽႏ္ိုပ္တိို႔မိမိကိိုယ္ြိန္းသိမ္းြားသည့္အတိိုင္း ဤကန္ြရိိုက္တာ
မ ားအား တူညီေသာ အဆင့္ျမင့္သည့္ စံခ ိန္စံႏႈန္းမ ားျဖင့္ ြိနး္ သိမး္ သားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအမွတ္တံဆိပ္အား ြင္ရွားေသာဆက္ႏယ္မႈျဖင့္ ယာဥ္မ ား ႏွင့္ တံခါး
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ို င္ေရာက္ၾကည့္ႏိိုငၿ္ ပီး သင္ ေမးျမန္းလိသ
ို ည့္ေမးခန္းမ ားတစ္စိုတ
ံ စ္ရာရွခ
ိ ပ
င့ ါက ကၽႏ္ိုပတ
္ ႔အ
ိို ား
919-968-4421 ျဖင့္ ဆက္သယ္မျႈ ပ ပါ။

