Agua la Vista ႏွင့ပ
္ တ္သက္ျပီး မၾကာခဏအေမီးမ ာီးသည့္ ေမီးခြနီး္ မ ာီး၊ OWASA ၏ မတာတင
ိုု ီး္ တာမႈဆင
ိုု ရ
္ ာ ပမာဏ
ေျခလွမီး္
Agua la Vista ဆသ
ိုု ည္မာွ မည္သ႔ေ
ိုု သာအရာနည္ီး၊ ထ႔ျိုု ပင္ ၎သည္ မည္သ႔ိုု လိုုပ
ိုု င
္ န္ီးေဆာင္ရက
ြ သ
္ နည္ီး။ Agua la Vista သည္ OWASA ၏ အဆင့္ျမင့္
မတာတိုုင္ီးတာမႈဆိုုင္ရာ အေျခခံအိုုတ္ျမစ္ (AMI) ပမာဏေျခလွမ္ီး ျဖစ္ေပသည္။ AMI နည္ီးပညာသည္ အနီးအနာီးရွ စိုုေဆာင္ီးက႐ယာ တစ္ခသ
ိုု ႔ိုု
ပါ၀ါစြမ္ီးအာီးနမ့္သည့္ ေရဒယိုု အခ က္ျပတစ္ခိုုအာီး ဖတ္ရႈ၊ ထိုုိုုတ္လႊင့္ရန္အတြက္ငွာ သင္၏ ေရမတာသိုု႔ ခ တ္ဆက္ထာီးသည့္ ေသီးငယ္ေသာ
ဘက္ထရပါ၀ါအသံိုုီးျပဳ ဆက္သယ
ြ ္ကရယာတစ္ခိုုအာီး အသံိုုီးျပဳေပသည္။ ထေ
႔ိုု နာက္တြင္ စိုုေ
ိုု ဆာင္ီးကရယာသည္ ဖတ္ရရ
ႈ ရွေသာ မတာပမာဏအာီး
Carrboro ရွ OWASA ၏ ရံိုုီးခန္ီးသိုု႔ ထိုုိုုတ္လႊင့္ေပီးပိုု႔သည္။ ဤအျခင္ီးအရာသည္ သင့္ ေရမတာအာီး ဖတ္ရႈရန္ တစ္စံိုုတစ္္ီးမွ သင့္ ေနအမ္သိုု႔
လာေရာက္ရသည့္ လိုုအပ္ခ က္အာီး ပယ္ေပ ာက္ ေစသည့္အျပင္ ေရသံိုုီးစြမ
ြဲ ႈ ေဒတာအခ က္အလက္မ ာီးအာီး ေန႔စ္္ပံိုုမွန္အေျခခံ၍ OWASA ႏွင္ ့ သင္မွ
ပိုုမိုု ရရွႏိုုင္မည့္အခြင့္ကိုု ေပီးသည္။
ပမာဏေျခလွမီး္ ခန္႔မန
ွ ီး္ ေျခကိုုန
ိုု က
္ စရတ္မာွ အဘယ္သ႔န
ိုု ည္ီး၊ ထ႔ျိုု ပင္ မည္သည့္အတြကေ
္ ၾကာင့္ သင္သည္ ၎အာီး ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ျခင္ီး ျဖစ္သနည္ီး။
စမံကန္ီးအတြင္ စိုုိုုစိုုေပါင္ီး လ ာထာီးေငြပမာဏသည္ $5.4 သန္ီး ျဖစ္ျပီး၊ ၎အတြက္ငွာ ကြ ႏိုုိုု္ပ္တိုု႔သည္ North Carolina ျပည္နယ္ထံမွ အတိုုီးႏႈန္ီး
နည္ီးေသာ ေခ ီးေငြတစ္ခိုုအာီး လက္ခံရရွထာီးျပီးျဖစ္သည္။ သတင္ီးေကာင္ီးမွာ ဤရင္ီးႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈသည္ ကိုုိုုန္က စရတ္မ ာီးအာီး ေလ ာ့ခ ေပီးမည္ျဖစ္သျဖင့္
ဤစမံကန္ီးအတြက္ ေပီးေခ မႈျပဳရန္ ႏႈန္ီးထာီး မ ာီး တိုုီးျမင့္လာမည္မဟိုုိုုတ္ေပ။ ထိုု႔ျပင္ ဤစနစ္သည္ ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔လူမႈအသိုုင္ီးအ၀ိုုင္ီးအတြင္ီးရွ
ေရ၀န္ေဆာင္မႈမ ာီးအာီး တိုုီးျမင့္ေပီးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္လမွတစ္ၾကမ္ထက္ဆင
ိုု လ
္ ွ င္ တစ္ရက္လွ င္တစ္ၾကမ္ မတာဖတ္ရႈမႈမ ာီး စိုုိုုေဆာင္ီးျခင္ီးသည္
OWASA အာီး ယိုုစမ့္ေနသည့္ သိုု႔မဟိုုိုုတ္ က ဳီးပ က္ေနသည့္ မတာမ ာီးအာီး ပိုုမိုုလွ င္ျမန္စြာ ေဖာ္ထိုုတ္ခင
ြ ့္ကိုုေပီးသည္။ ဤသည္မွာ သံိုုီးစြသ
ြဲ ူ၏
ေငြေၾကီးကိုုိုုန္က မႈ အာီး သက္သာေစရံိုုသာမက လူတစ္္ီးတစ္ေယာက္စတိုုင္ီး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္ီးက င္အတြက္ အက ဳီးေက ီးူးူီးမ ာီးေသာ
ေရအာီးထန္ီးသမ္ီး ၊ ေခြ တာႏိုုင္ရန္ငွာ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။ ေနာက္ထပ္ အပိုုေဆာင္ီး သဘာ၀ပတ္၀န္ီးက င္ဆိုုင္ရာ အက ဳီးအျမတ္တစ္ခိုုမွာ
OWASA အေနႏွင့္ လမ္ီးေပၚတြင္သြာီးလာရန္အတြက္ အသံိုုီးျပဳရေသာ ယာ္္မ ာီး အေရအတြက္၊ ယာ္္ထန္ီးသမ္ီးမႈစရတ္ ႏွင့္ ေလာင္စာ အသံိုုီးျပဳမႈ
စရတ္မ ာီး၊ ထိုု႔ျပင္ ယာ္္မွဓာတ္ေငြ႕ ထိုုိုုတ္လင
ြ ့္မႈမ ာီးတိုု႔အာီး ေလ ာ့က သြာီးေစမည္ျဖစ္သည္။

Agua la Vista သည္ ကြ ႏိုုိုု္ပအ
္ တြက္ မည္သ႔ိုု အက ဳီးအျမတ္ျဖစ္ထန
ြ ီး္ ေစမည္ ျဖစ္သနည္ီး။ Agua la Vista သည္ သင္၏ ေရသံိုုီးစြမ
ြဲ ႈအာီး ပိုုမိုုသျမင္သရွႏိုင္
ခြင့္ကိုုေပီးျပီး၊ ေရယိုုစမ့္မႈအာီး ေစာစီးစြာ ေထာက္လွန္ီးသရွႏိုုင္ခြင့္ကိုု ေထာက္ပံ့ေပီးမည္ ျဖစ္သည္။ Agua la Vista ၀က္ဘ္ေပၚတယ္အာီး 2019 တြင္
လႊငတ
့္ င္သြာီးမည္ျဖစ္သည္။ ကြ ႏ္ပ
ိုု တ
္ ိုု႔၏ ၾကဳီးပမ္ီးအာီးထိုုိုုတ္မႈမ ာီးအာီး ေအာင္ျမင္ေသာ မတာ ဖတ္ရႈမႈ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္ီးအေပၚတြင္သာ အာရံိုုျပဳ
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ငွာ ေပၚတယ္အာီး လႊင့္တင္မႈကိုု ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔ ၾကန္႔ၾကာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္ီးျဖစ္သည္။ ေပၚတယ္အာီး အသံိုုီးျပဳျပီး သင့္အေနႏွင့္
သင္၏ ေရသံိုုီးစြြဲမႈ အာီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ၊ စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈျပဳႏိုုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ ဖိုုိုုန္ီးနံပါတ္ ႏွင့္ အီးေမီးလ္လပ္စာမ ာီးအာီး ေထာက္ပံ့ေပီးထာီးသည့္
သံိုုီးစြသ
ြဲ ူမ ာီးအေနႏွင့္ ေရသံိုုီးစြမ
ြဲ ႈ လမ္ီး ေၾကာင္ီးမ ာီးမွတစ္ဆင့္ ေရယိုုစမ့္မႈအာီး ေတြ႕ ရွရခ န္တြင္ သိုု႔မဟိုုိုုတ္ ေရသံိုုီးစြြဲမႈပမာဏ တစ္စံိုုတစ္ရာေသာအ
ဆင္သ
့ ႔ိုု ေရာက္ရွ သြာီးခ န္တြင္ သတေပီးအခ က္ျပျခင္ီးမ ာီးကိုု လက္ခရ
ံ ရွႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ န္တည္ီးတြင္ပင္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္အာီး မရရွေသီး
ခ န္တြင္မူ OWASA အေနႏွင့္ ဤအခ က္အလက္မ ာီးအာီး ၾကည့္ရႈႏိုုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အကယ္၍ ယိုုိုုစမ့္မႈအာီး ေထာက္လွန္ီးသရွခြဲ့လွ င္ သံိုုီးစြသ
ြဲ ူမ ာီးအာီး
ဆက္သယ
ြ ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအျခင္ီးအရာသည္ ေရသံိုုီးစြမ
ြဲ ႈ ျမင့္မာီးေသာ ေဘလ္စရတ္မ ာီး ႏွင့္ ယိုုစမ့္မႈမ ာီးေၾကာင့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ ပ က္စီးမႈမ ာီးအာီး
ေလ ာ့ခ ေပီးႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္အတြကေ
္ ၾကာင့္ ၎အာီး Agua la Vista ဟိုုိုု ေခၚဆရ
ိုု သနည္ီး။ ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔အေနႏွင့္ ဤသည္ကိုု နာီးေထာင္၍ေကာင္ီးသည္ဟိုု ထင္သည္၊
သင္ေရာ ထိုုသိုု႔ မယူဆေပဘူီးလာီး။ “Agua la Vista” ဟူသည့္ အမည္သည္ “ေရေစာင့္ၾကပ္မႈ” ဟိုုိုု အဓပၸါယ္ရသည့္ စပန္စကာီး ဘာသာျပန္ဆိုုခ က္
ျဖစ္သည္။ Agua la Vista သည္ ကြ ႏိုုိုု္ပ္တိုု႔ လူမႈအသိုုင္ီးအ၀ိုုင္ီးအတြင္ီး ေရသံိုုီးစြမ
ြဲ ႈ ေဒတာ အခ က္အလက္မ ာီးအာီး ပိုုမိုု အေသီးစတ္ ၾကည့္ရႈႏိုုင္စြမ္ီး ကိုု
ေထာက္ပံ့ေပီးမည္ျဖစ္သည္။ ျမင္ကြင္ီးခ ြဲ႕ မွန္သည္႔ သင့္ ေရသံိုုီးစြြဲမႈလမ္ီး ေၾကာင္ီးမ ာီးအာီး သင္ ၾကည့္ရႈႏိုုင္ေစရန္ ပိုုမိုု အေသီးစတ္မႈကိုုေထာက္ပံ့
ေပီးသည္။
Agua la Vista စမံကန္ီးအတြက္ ေထာက္ခခ
ံ င
ြ ့ျ္ ပဳခ က္ရ ကန္ထရက
ိုု တ
္ ာတစ္္ီးအာီး ကြ ႏ္ိုုပ္ မည္သ႔ိုု ထိုုတ
ိုု ေ
္ ဖာ္သရွႏိုုငမ
္ ည္နည္ီး။ OWASA
၀န္ထမ္ီးမ ာီးအျပင္ OWASA သည္ စမံကန္ီးအစအစ္္တစ္ေလွ ာက္ ကန္ထရိုုက္တာ သံိုုီး္ီးျဖင့္ အတူ လက္တြဲြေဆာင္ ရြက္သာြ ီးမည္ျဖစ္သည္ - Mueller
Systems ၊ Jonach Electronics ႏွင့္ Utility Partners of America (UPA)။ ၎ကန္ထရိုုက္တာ တစ္္ီးစတိုုင္ီး၏ယာ္္အာီး ယာ္္ေပၚတြင္ ဒူးိုုင္ီး
ေရီးဆြထ
ြဲ ာီးသည့္ အမွတ္အသာီးအာီးျဖင့္ ထိုုိုုတ္ေဖာ္သရွႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုုင္သူ တစ္္ီးတစ္ေယာက္စတိုုငီး္ သည္ ကန္ထရိုုက္တာ၏ လိုုဂိုုတံဆပ္
ႏွင့္ ပေရာဂ က္အာီး ကိုုယ္စာီးျပဳေသာ အမွတ္တံဆပ္တိုု႔ပါ၀င္သည္ ့ ေကာ္လာရွပ္အာီး ၀တ္ဆင္ထာီးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ ကန္ထရိုုကတ
္ ာ တစ္္ီး
စတိုုင္ီးထံတြင္ အကယ္၍၎တိုု႔အာီး ေတာင္ီးဆိုုပါက သက္ေသေထာက္ျပေပီးႏင
ိုု ္ေသာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ က္ရရွေၾကာင္ီးစာ တစ္ေစာင္ရွမည္ ျဖစ္သည္။

၎အာီး ေပီးေခ ရန္အတြက္ ႏႈနီး္ ထာီးမ ာီး တီးိုု ျမင့္သာြ ီးမည္ျဖစ္ပါသလာီး။ မတိုုီးျမင့္ပါ။ တတယပါတအဖြြဲ႕တစ္ဖ႕ြြဲ မွ ေထာက္ပံ့ထာီးသည္ ့ခန္႔မွန္ီးခ က္မ ာီး
အေပၚတြင္ အေျခခံခ က္အရ Agua la Vista ပေရာဂ က္သည္ OWASA ႏွင့္ ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔၏ သံိုုီးစြသ
ြဲ ူမ ာီးတိုု ႔အတြက္ ကိုုိုုန္က စရတ္မ ာီးအာီး ၾကီးမာီးစြာ
ေလ ာ့ခ ေပီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ Agua la Vista သည္ မတာမ ာီးအာီး ဖတ္ရႈရန္အတြက္ ပိုုမိုုထေရာက္အစြမ္ီးထက္သည့္ နည္ီးလမ္ီးတစ္ခိုုျဖစ္သည္္ ႏွင့္အည
OWASA သည္ လိုုိုုပ္ငန္ီးစမံလည္ပတ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ထမ္ီးေရီးရာ ကိုုိုုန္က စရတ္မ ာီးအာီး ေခြ တာႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပမာဏေျခလွမ္ီး ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္
OWASA ၀န္ထမ္ီးမ ာီး ၎တိုု႔၏ အလိုုိုုပ္အာီး ဆံိုုီးရံႈီးသြာီးၾကမည္ မဟိုုိုုတ္ပါ၊ သိုု႔ေသာ္ အခ ဳ႕ေသာ အလိုုိုုပ္ေနရာမ ာီး အေျပာင္ီးအလြဲ ရွမည္ျဖစ္သည္။
ကြ ႏ္ိုုပ၏
္ ေငြေတာင္ီးခံလာႊ ေဘလ္မ ာီး ေျပာင္ီးလြဲသာြ ီးမည္ျဖစ္ပါသလာီး။ သင့္ ေဘလ္မ ာီး ပံိုုသ႑န္တည
ူ စြာပင္ ဆက္လက္ ရွေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Agua
la Vista နည္ီးပညာသည္ မတာဖတ္ရျႈ ခင္ီးတြင္ ပမ
ိုု ိုု မွနက
္ န္တက မႈအာီး ေထာက္ပေ
ံ့ ပီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Agua la Vista ပေရာဂ က္အာီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္အတြက္ အခ န္မ ္္ီးလင
ိုု ီး္ မွာ အဘယ္သ႔န
ိုု ည္ီး။ ဤ စမံကန္ီးအ ား ျပီးေျမာက္
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 2 ႏွစ္နီးပါီးခန္႔ အခ န္ယူမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွတြင္မူ ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔အေနႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ ၀ြဲ အေျခခံဖြ႕ြဲ
စည္ီးမႈအာီး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္အေပၚ ေဆာင္ရြက္လ က္ရွသည္။ 2017 ေႏွာင္ီးပိုုင္ီးတြင္ မတပ္ တပ္ဆင္မႈမ ာီး စေကီးအျပည့္အ၀ စတင္ႏိုုင္ရန္
ေမွ ာ္လင့္ထာီးျပီး၊ သင္၏ တပ္ဆင္မႈမတိုုင္မွ တစ္လအလိုုတြင္ သင့္ထံသိုု႔ တိုုက္ရိုုက္ဆက္သယ
ြ ္မည္ျဖစ္သည္။ သံိုုီးစြသ
ြဲ ူ ၀က္ဘ္ေပ ၚ တယ္အာီး 2019
တြင္ ထိုုိုုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္သည္။
ကြ ႏ္ိုုပ၏
္ ရပ္ကက
ြ အ
္ မ္နီးခ င္ီးအတြငီး္ သ႔ိုု တပ္ဆင္သမ
ူ ာီး ေရာက္ရလာခ
ွ
န္အာီး ကြ ႏ္ိုုပထ
္ သ
ံ ႔ိုု အသေပီးပါမည္လာီး။ ေသခ ာေပါက္အသေပီးပါမည္။ သင့္
ရပ္ကြက္အမ္နီးခ င္ီးအတြင္ီး တပ္ဆင္သူမ ာီး လာေရာက္ အလိုုိုုပ္လိုုပ္မည့္အခ န္အာီး သင္ထ
့ သ
ံ ႔ိုု အေၾကာင္ီးၾကာီးအသေပီးသည့္ စာတစ္ေစာင္ကိုု သင္
လက္ခရ
ံ ရွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎စာသည္ တပ္ဆင္သူမ ာီး မေရာက္လာမွ တစ္လအၾကဳခန္႔တြင္ သင္ထ
့ သ
ံ ိုု႔ ေရာက္ရွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထ႔ိုုေနာက္
မတာ ဆက္သယ
ြ ္ကရယာအာီး ေနရာခ တပ္ဆင္ျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပဳင္နက္ သင့္ အမ္ေရွ႕တံခါီးတြင္ ကဒ္ျပာီးတစ္ခိုုခ န္ထာီးရစ္ျခင္ီးျဖင့္ သင့္ေရမတာအာီး
အဆင့္ျမင့္မြမ္ီးမံျပီးျဖစ္ေၾကာင္ီး သင့္အာီး တပ္ဆင္သူမွ အသေပီးသြာီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ ပိုုင္ဆိုုင္မႈအတြင္ီး မတာအသစ္အာီး ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု ႔
လာေရာက္တပ္ဆင္မည့္အခ န္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေထြေထြအိုုင္ဒယာတစ္ခိုုအာီး သင့္ထံသိုု႔ ေထာက္ပ့ံေပီးမည္ျဖစ္သည့္ ေျမပံိုုတစ္ခိုုကိုု ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု ႔၏
၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚတြင္ လႊင့္တင္ထာီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရီးမဒယာဆိုုဒ္ NextDoor ေပၚတြင္ ရပ္ကြက္အလိုုက္ အခ က္အလက္မ ာီး အခ န္တစ္ေျပီးည
ေထာက္ပံ့မႈမ ာီးကိုုလည္ီး ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔ လြင့္တင္ေပီးသြာီးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ ႏ္ိုုပ၏
္ မတာအာီး အဆင့္ျမင့္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ပီးေနာက္ ေရေပီးလႊတမ
္ ႈ သ႔မ
ိုု ဟိုုတ
ိုု ္ အရည္အေသြီးပင
ိုု ီး္ မ ာီးတြင္ ကြျြဲ ပာီးခ က္မ ာီး တစ္စိုုတ
ံ စ္ရာ ရွလာပါ
မည္လာီး။ မရွပါ။ ယခင္ကအတိုုင္ီး OWASA ထံမွ သင္ ေမွွ ာ္လင့္ထာီးသည့္ တူညေသာ ေရ အရည္အေသြီးကိုု သင္ ဆက္လက္ ရရွမည္ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ေနာက္ထပ္ ေမီးခြနီး္ မ ာီး ကြ ႏ္ိုုပတ
္ င
ြ ္ ရွေသီးလွ င္ ကြ ႏိုုိုု္ပ္ မည္သ႕ူ ထံသ႔ိုု ေခၚဆိုု သ႔မ
ိုု ဟိုုတ
ိုု ္ အီးေမီးလ္ေပီးပ႔ိုု ႏိုုငမ
္ ည္နည္ီး။
ဤတြင္ေျဖၾကာီးထာီးျခင္ီးမရွသည့္ အျခာီးေမီးခြန္ီးမ ာီး သင့္ထံတြင္ရွလွ င္ သင့္အေနႏွင့္ OWASA ထံ 919-968-4421 သိုု႔ ဖိုုိုုန္ီးေခၚဆိုုႏိုုင္ပါသည္၊
သမ
႔ိုု ဟိုုတ
ိုု ္ info@owasa.org သိုု႔ အီးေမီးလ္ေပီးပိုု႔ႏိုုင္ပါသည္။
OWASA ၀န္ထမ္ီးမ ာီး ၎တ႔၏
ိုု အလိုုပ
ိုု အ
္ ာီး ဆံိုုီးရံီးႈ သြာီးပါမည္လာီး။ လူတစ္္ီးစတင
ိုု ီး္ OWASA အဖြ႕တ
ြဲ ြင္ ဆက္လက္ က န္ရွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ OWASA
သည္ ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔၀န္ထမ္ီးမ ာီးအာီး တန္ဖိုုီးထာီးပါသည္။ မတာဖတ္ရႈသူမ ာီး၏ တာ၀န္အခန္ီးက႑မ ာီးအာီး ျပန္လည္သံိုုီးသပ္စစ္ေဆီးမႈ ျပဳလိုုိုုပ္ျပီး၊
၎တိုု႔၏ အနာဂါတ္ ျပန္လည္တာ၀န္ခ မွတ္မႈမ ာီးအေပၚ ၎တိုု႔ႏွင့္အတူတကြ ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔ လိုုိုုပ္ေဆာင္သြာီးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရဒယလ
ိုု င္
ႈ ီးမ ာီးသည္ ကြ ႏ္ိုုပ၏
္ က န္ီးမာေရီးအေပၚ သက္ေရာက္မရ
ႈ ပါမည္
ွ
လာီး။ OWASA ၏ Agua la Vista မတာ တိုုင္ီးတာမႈ အေျခခံအိုုတ္ျမစ္သည္
ကေလီးငယ္မ ာီးအာီး ေစာင္ၾ့ ကပ္သည့္ ေမာ္နတာမ ာီး ႏွင့္ ၾကဳီးမြဲ့ တယ္လဖိုုန
ိုု ီး္ မ ာီး အမ ာီးအျပာီးတတ
႔ိုု ြင္ အသံီးိုု ျပဳေသာ ၾကမ္ႏန
ႈ ီး္ ျဖင္တ
့ ူည သည့္ 900 Mhz
ၾကမ္ႏႈန္ီးကိုုသာလွ င္ အသံိုုီးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့က န္ီးမာေရီးအဖြြဲ႕အစည္ီး (WHO) မွ ထိုုိုုတ္ျပန္ခ က္အရ အဆိုုပါ ပမာဏ
နမ့္ေသာ ေရဒယိုု ၾကမ္ႏႈန္ီးစြမ္ီးအင္ျဖင့္ ထေတြ႕ မႈေၾကာင့္ က န္ီးမာေရီးအေပၚ ဆိုုီးက ဳီးသက္ေရာက္မႈမ ာီး မေတြ႕ ရွရေၾကာင္ီး ေဖာ္ျပထာီးသည္။ ထိုု႔ျပင္
မွတ္သာီးသရွထာီးရန္ အေရီးၾကီးသည္မွာ သင္၏ ေရမတာသည္ သင့္ေနအမ္ျပင္ပ၊ ပံိုုမွန္အာီးျဖင့္ ပလက္ေဖာင္ီးတြင္ သိုု႔မဟိုုိုုတ္ ၎အနီးတြင္
တည္ရေနျခင္
ွ
ီးျဖစ္သည္။ သင္ ႏွင့္ ကရယာအၾကာီး အကြာအေ၀ီး ျခာီးနာီးမႈျမင့္မာီးလာသည္ႏွင့္အည ေရဒယိုုၾကမ္ီးႏႈန္ီး ထိုုိုုတ္လႊင့္မႈမ ာီးသည္လည္ီး
သသသာသာ အာီးေလ ာ့နည္ီးသြာီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ စိုုီးရမ္ပူပန္မႈမ ာီးအာီး ေျပေလ ာ့ေစရန္အတြက္ငွာ ကြ ႏ္ိုုပ္တိုု႔၏ အဆင့္ျမင့္မတာမ ာီး
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