
សេ�វាកម្មមបរិសិ្ថាា នសេ�វាកម្មមបរិសិ្ថាា ន

�ំសេ�ើ អត្រា�តម្លៃម្មៃអាជីី វកម្មមឆំ្នាំំ�ំសេ�ើ អត្រា�តម្លៃម្មៃអាជីី វកម្មមឆំ្នាំ ំ2023-2024 �ត្រា�បស់េ�វាសេត្រាបើ ត្រាបចាំំម្លៃ�ៃរិប�់�ត្រា�បស់េ�វាសេត្រាបើ ត្រាបចាំំម្លៃ�ៃរិប�់
ស្ថាធារិ�ជីនម្លៃនទីី ត្រាកុង�កុ�រិស្ថាធារិ�ជីនម្លៃនទីី ត្រាកុង�កុ�រិ (Tacoma Public Utilities)

សេ�ើ ងខុំ្ញុំំបង្ហាា ញ�វ ិកាឆំ្នាំ ំ2023-2024 រិប�់សេ�ើ ង �ត្រា�បក់ារិអនុម្ម័តសេ�ើ ត្រាកុម្មត្រាបឹ កាម្លៃនសេ�វាសេត្រាបើ ត្រាបចាំំម្លៃ�ៃរិប�់ស្ថាធារិ�ជីន (Public Utility Board) និ ងត្រាកុម្មត្រាបឹ កា
ទីី ត្រាកុង�កុ�រិ (Tacoma City Council) សេ�រិដូូវ�ៃឹ កសេ�ើ ត្រាជីុ�សេន�។ �ំសេ�ើ រិប�់សេ�ើ ងរិមួ្ម�នការិកែក�ត្រាម្មួ�អត្រា�តម្លៃម្មៃ�ត្រា�បថ់ាម្មព�ទីី ត្រាកុង�កុ�រិ (Tacoma 
Power) និ ងទីឹ កទីី ត្រាកុង�កុ�រិ Tacoma Water។

ត្រាកុម្មត្រាបឹ កាត្រាកុង�កូ�ា  (Tacoma City Council) នឹ ងពិ និ តយសេម្មើ��ំសេ�ើ អត្រា�តម្លៃម្មៃ�ត្រា�បស់េ�វាកម្មមបរិ ិស្ថាា ន (ទីឹ កកាក�ំ��់ កាក�ំ��់រិ ឹង និ ងទីឹ កខ្ញុំយ�់ពយ�ុ) 
បន្ទាា បព់ី ទីទីួ�បានអនុស្ថា�ន៍ពី គ�ៈកម្មមការិសេ�វាកម្មមបរិ ិស្ថាា ន Environmental Services Commission។

កាក�ំ��់ស្ថារិធាតុរិ ឹងកាក�ំ��់ស្ថារិធាតុរិ ឹង

កាក�ំ��់�ូទីឹ ក�ុុ� កាក�ំ��់�ូទីឹ ក�ុុ� 

ធុុងធុុង 20 ហ្គាា ឡុុងហ្គាា ឡុុង – 300 ហ្គាា ឡុុហ្គាា ឡុុ
• 2023 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 0-6%

• 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 0-6%

ធុុងផ្ទុាុកខាងម្មុខ្ញុំធុុងផ្ទុាុកខាងម្មុខ្ញុំ
• 2023 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 2%

• 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 2%

ត្រាបអបទ់ី�ៃ ក់ត្រាបអបទ់ី�ៃ ក់
• 2023 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 2%

• 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 2%

ធុុង�នឧបករិ�៍ បង្ហាា បផ់្ទុាុកខាងមុ្មខ្ញុំធុុង�នឧបករិ�៍ បង្ហាា បផ់្ទុាុកខាងមុ្មខ្ញុំ
• 2023 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 6%

• 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ��6%

ធុុង�នឧបករិ�៍ បង្ហាា បត់្រាបអបទ់ី�ៃ ក់ធុុង�នឧបករិ�៍ បង្ហាា បត់្រាបអបទ់ី�ៃ ក់
• 2023 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 6%

• 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 6%

ការិកែកម្លៃ�ំសេឡុើ ងវ ិញរិកផ្ទុ��ំសេ�ញខាងពា�ិ ជីជកម្មមការិកែកម្លៃ�ំសេឡុើ ងវ ិញរិកផ្ទុ��ំសេ�ញខាងពា�ិ ជីជកម្មម
• 2023 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 6%

• 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 6%

2023 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 9% 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 8% 

អត្រា�តម្លៃម្មៃទាំំងសេន� គឺ ជាការិចាំបស់េផ្ទុើើ ម្ម សេ�ើ �អា�កំ�តក់ារិផ្លាៃ �់បើូរិបាន។

Tacoma Power
អាជីី វកម្មមទូីសេ�ខំាតតូ� (Small General Business) (អត្រា�តម្លៃម្មៃ B)

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបចាំំឆំ្នាំ៖ំ 1.5% សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; 1.5% កុំងឆំ្នាំ ំ2024*

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងជាម្មធុយម្មត្រាបចាំំកែខ្ញុំ៖ $2.30 សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; $2.30 

សេ�ឆំ្នាំ ំ2024*

អាជីី វកម្មមទូីសេ� (អត្រា�តម្លៃម្មៃ G)

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបចាំំឆំ្នាំ ំ5.0% សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; 5.0% សេ�ឆំ្នាំ ំ2024*

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងជាម្មធុយម្មត្រាបចាំំកែខ្ញុំ $188 សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; $198 សេ�
ឆំ្នាំ ំ2024*

អត្រា�តម្លៃម្មៃ�ូ�ជាធុរិ�នសេ�កែខ្ញុំសេម្មស្ថាជាសេរិៀងរា�់ឆំ្នាំ។ំ
*អត្រា�តម្លៃម្មៃសេ�ទីី ត្រាកុង�ូនី សេវ ើ�ីុ តធីុ សេផ្ទុៃ� (University Place) �នកត្រាម្មិ តខ្ញុំព�់ជាងបនើិ �សេ��ស្ថារិកែតការិបងព់នធសេ�ើ សេ�វាសេត្រាបើ ត្រាបចាំំម្លៃ�ៃ 6% ពី ទីី ត្រាកុង (City of U.P.)។

Tacoma Water

ទីឹ កខ្ញុំយ�់ពយ�ុទីឹ កខ្ញុំយ�់ពយ�ុ

ពា�ិ ជីជកម្មម
• �រិបុ៖ 2.9% សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; 2.9% 2024

• ការិគិ តម្លៃ�ៃកែដូ�បានកំ�ត៖់ 4.0% សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; 2.94% សេ�ឆំ្នាំ ំ
2024

• អត្រា�តម្លៃម្មៃ CCF (កែដូ�អា�ផ្លាៃ �់បើូរិបាន)៖ 2.1% សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; 2.1% 
សេ�ឆំ្នាំ ំ2024

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងជាម្មធុយម្មត្រាបចាំំកែខ្ញុំ�ត្រា�បអ់តិ �ិ ជីនសេ�ខាងកំុងទីី ត្រាកុង�
កុ�រិ (City of Tacoma)៖ 

c	 $9.77 សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; $10.14 សេ�ឆំ្នាំ ំ2024

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងជាម្មធុយម្មត្រាបចាំំកែខ្ញុំ�ត្រា�បអ់តិ �ិ ជីនសេ�ខាងសេត្រា�ទីី ត្រាកុង�
កុ�រិ (City of Tacoma)៖
c	 $11.69 សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; $12.08 សេ�ឆំ្នាំ ំ2024*

បរិ ិ��ពា�ិ ជីជកម្មមដូ៏ធុំ
• �រិបុ៖ 2.2% សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; 2.2% 2024

c	 ការិគិ តម្លៃ�ៃកែដូ�បានកំ�ត៖់ 4.0% សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; 4.0% សេ�
ឆំ្នាំ ំ2024

c	 អត្រា�តម្លៃម្មៃ CCF (កែដូ�អា�ផ្លាៃ �់បើូរិបាន)៖ 2.1% សេ�ឆំ្នាំ ំ
2023; 2.1% សេ�ឆំ្នាំ ំ2024

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងជាម្មធុយម្មត្រាបចាំំកែខ្ញុំ�ត្រា�បអ់តិ �ិ ជីនសេ�ខាងកំុងទីី ត្រាកុង�
កុ�រិ (City of Tacoma)៖ 

c	 $444.94 សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; $447.94 សេ�ឆំ្នាំ ំ2024

• ការិសេកើ នសេឡុើ ងជាម្មធុយម្មត្រាបចាំំកែខ្ញុំ�ត្រា�បអ់តិ �ិ ជីនសេ�ខាងសេត្រា�ទីី ត្រាកុង�
កុ�រិ (City of Tacoma)៖
c	 $533.91 សេ�ឆំ្នាំ ំ2023; $536.86 សេ�ឆំ្នាំ ំ2024*

អត្រា�តម្លៃម្មៃ�ូ�ជាធុរិ�នសេ�កែខ្ញុំម្មករាជាសេរិៀងរា�់ឆំ្នាំ។ំ
*អត្រា�តម្លៃម្មៃសេ�ទីី ត្រាកុង�ូនី សេវ ើ�ីុ តធីុ សេផ្ទុៃ� (University Place) �នកត្រាម្មិ តខ្ញុំព�់ជាងបនើិ �សេ��ស្ថារិកែតការិបងព់នធសេ�ើ សេ�វាសេត្រាបើ ត្រាបចាំំម្លៃ�ៃ 6% ពី ទីី ត្រាកុង (City of U.P.)។

អត្រា�តម្លៃម្មៃ�ូ�ជាធុរិ�នសេ�កែខ្ញុំម្មករាជាសេរិៀងរា�់ឆំ្នាំ។ំ

2023 –  ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 4-12% 2024 – ការិសេកើ នសេឡុើ ងត្រាបកែ�� 6-7%
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�ត្រា�បព់ត័�៌ន�ម្មុតិ�ត្រា�បព់ត័�៌ន�ម្មុតិ  �ូម្ម�ូ�សេម្មើ�វបិស្ថា� �ូម្ម�ូ�សេម្មើ�វបិស្ថា� 
MyTPU.org/Rates.

សេ�តុអីីត្រាតូវកែកតត្រាម្មូវអត្រា�តម្លៃម្មៃសេ�តុអីីត្រាតូវកែកតត្រាម្មូវអត្រា�តម្លៃម្មៃ?
ការិ�ំណា�សេកើនសេឡុើងពីអតិផ្ទុរិណា គឺជាក�ើ �ម្មបងកែដូ��នផ្ទុ�បា�ពា�់ដូ�់អត្រា�តម្លៃម្មៃរិប�់សេ�ើង�ត្រា�បឆំ់្នាំ ំ2023 និង 2024។ អត្រា�តម្លៃម្មៃរិប�់សេ�ើងសេ�ញម្លៃ�ៃការិ�ំណា�សេ�ើការិ
ផ្ទុើ�់សេ�វាកម្មមត្រាបកបសេ���ុវតាិភាព ភាពសេជីឿជាក ់ការិកែ�រិកាត្រាបពន័ធរិប�់សេ�ើង ការិការិពារិធុនធានធុម្មមជាតិសេ�ជិីតកកែនៃងរិប�់សេ�ើង ការិសេ�រិព�ម្មបទីបបញ្ញញតើ ិនិងការិវនិិសេ�គសេ�ើការិ
សេធុីើឱ្យយត្រាបសេ�ើរិសេឡុើងកែដូ�កែក�ម្មុសេ�វាកម្មមរិប�់អំក។

សេ�ខ្ញុំ�ៈសេព�សេ�ើងសេធុីើអីីត្រាគប�់ា ងកែដូ�សេ�ើងអា�សេធុីើបាន សេដូើម្មបរីិកាការិ�ំណា�ធាៃ ក�ុ់�សេន្ទា� ការិ�ំណា�សេកើនសេឡុើងរិប�់សេ�ើង�នស្ថារិៈ�ំខានត់្រាគបត់្រា�នក់ែដូ�អត្រា�តម្លៃម្មៃរិប�់សេ�ើង
កត៏្រាតូវកែតសេកើនសេឡុើងផ្ទុងកែដូរិ សេដូើម្មបសីេ�ញម្លៃ�ៃការិ�ំណា�។ �ម្មរិ�ៈអត្រា�តម្លៃម្មៃសេកើនសេឡុើងបនើិ�ម្មើងៗ�ម្មសេព�សេវលាសេន្ទា� សេ�ើងអា�ទីបស់្ថាា តក់ារិសេកើនសេឡុើងដូស៏េត្រា�ើនសេ�ខ្ញុំ�ៈសេព�សេ�កែតផ្ទុើ�់
ជូីនសេ�វាកម្មមកែដូ�សេលាកអំកពឹងកែផ្ទុុកសេ�ើសេន្ទា�។

បសេងាើនសេ�ើការិ�ំណា�ពីអតិផ្ទុរិណាបសេងាើនសេ�ើការិ�ំណា�ពីអតិផ្ទុរិណា
ដូូ�ជាអតិ�ិជីនរិប�់សេ�ើងកែដូរិ សេ�ើងកំពុង�នបញ្ហាា ការិ�ំណា�សេកើនសេឡុើង�ត្រា�ប់
ឧបករិ�៍ សេត្រាបងឥនធនៈ បុគា�ិក និងការិ�ំណា�សេផ្ទុេងៗសេទីៀត។

កងី�បណាើ ញផ្ទុាតផ់្ទុាង់កងី�បណាើ ញផ្ទុាតផ់្ទុាង់
ការិពនាសេព� និងបញ្ហាា �ំបាក�ំសេពា�ការិទីិញឧបករិ�៍ កប៏ណាើ �ឱ្យយ�នការិ�ំណា�
សេកើនសេឡុើង និងធុនធាន�នកំ�តផ់្ទុងកែដូរិ។

Postponed projects
គសេត្រា�ងកែដូ�បានពនាសេព�
សេ�ើងបានកាតប់នា�ការិ�ំណា�សេ�អំឡុុងសេព�ជំីងឺរាតតាតសេ��ការិពនាសេព�
គសេត្រា�ងកែ�ទាំកំែដូ�ឥឡូុវសេន�ត្រាតូវបនើដំូសេ�ើ រិការិ។

ផ្ទុ�បា�ពា�់ម្លៃនកូវតី ផ្ទុ�បា�ពា�់ម្លៃនកូវតី COVID-19
សេ�អំឡុុងសេព�ជំីងឺរាតតាត សេ�ើងបានកាតប់នា��វកិា និងការិបសេងាើនអត្រា�តម្លៃម្មៃរិប�់
សេ�ើង�ត្រា�បឆំ់្នាំ ំ2021 និង 2022។ អតិ�ិជីនជាសេត្រា�ើនន្ទាកក់�៏នតុ�យភាពទីឹកត្រាបាក់
កែដូ�ម្មនិទាំន�់ងបន្ទាា បព់ីជីំងឺរាតតាត។

ជីំនួ��ត្រា�បក់ារិបងត់្រាបាកក់ែដូ�បានបសេងាើនជីំនួ��ត្រា�បក់ារិបងត់្រាបាកក់ែដូ�បានបសេងាើន 
សេដូើម្មបជីីួ�អតិ�ិជីនរិប�់សេ�ើងកែដូ��នបញ្ហាា �ំបាកកំុងការិទូីទាំតវ់កិា�បត្រាតរិប�់ពួកសេគ 
សេ�ើងនឹងពត្រាងីកកម្មមវធិុីជីំនួ�រិប�់សេ�ើងផ្ទុងកែដូរិ។ បុគា�ិក ឬអតិ�ិជីនរិប�់អំក អា��ន
�កខ�ៈ�ម្មបតើិត្រាគបត់្រា�ន។់

• អតិ�ិជីន�ំសេ��ា នកានក់ែតសេត្រា�ើន នឹងអា�បំសេពញតត្រាម្មូវការិទាំម្មទាំរិ�ិទីធិទីទីួ�
បាន។

• ត្រាគួស្ថារិ�នត្រាបាក�់ំ�ូ�កែដូ��ន�កខ�ៈ�ម្មបតើិត្រាគបត់្រា�ន�់ត្រា�បក់ារិទីទីួ�
បានជីំនួ�សេកើនសេឡុើងរិ�ូតដូ�់ $888 ដុូលាៃ រិជាសេរិៀងរា�់ឆំ្នាំ។ំ �ំនួនទឹីកត្រាបាក់
ជីំនួ�អាត្រា�័�សេ�សេ�ើ�ំនួនសេ�វាសេត្រាបើត្រាបចាំមំ្លៃ�ៃកែដូ�អតិ�ិជីនទីទីួ�បាន។ 

• ម្មូ�និធុិជីំនួ��ត្រា�បអ់តិ�ិជីន�ំសេ��ា ន នឹងសេ�ញម្លៃ�ៃភាគសេត្រា�ើនម្លៃនការិសេកើនសេឡុើង
អត្រា�តម្លៃម្មៃសេ�ឆំ្នាំ ំ2023 និង 2024។

សេ�ើងខ្ញុំំុ ំ�ងឹមឹ្មថាជីំនួ�កែដូ�បានបសេងាើនសេន� នឹងជីួ�ត្រាបជាព�រិដូារាបព់ានន់្ទាកក់ែដូ�
�នតត្រាម្មូវការិសេត្រា�ើនបំផុ្ទុត។

សេតើសេ�ើងសេ��ត្រាស្ថា��ម្ម�ម្មធុម្មស៌េ��រិសេបៀបណាសេ�សេព�សេតើសេ�ើងសេ��ត្រាស្ថា��ម្ម�ម្មធុម្មស៌េ��រិសេបៀបណាសេ�សេព�
�នការិសេធុីើកែផ្ទុនការិអត្រា�តម្លៃម្មៃ�នការិសេធុីើកែផ្ទុនការិអត្រា�តម្លៃម្មៃ
• ការិផ្ទុើ�់ជូីនធុនធានការិទូីទាំតត់្រាបាក ់និងកម្មមវធិុីជីំនួ��ំសេ��ា ន�ត្រា�បអ់ំកកែដូ�

ត្រាតូវការិ។
• ការិផ្ទុើ�់សេ�វាកម្មមកែដូ��ន�ម្មធុម្មដ៌ូ�់អតិ�ិជីន និងសេ�ំ�វ។
• ការិសេធុីើការិង្ហាសេដូើម្មបបីង្ហាា ញ��គម្មនក៍ែដូ�សេ�ើងបសេត្រាម្មើការិង្ហារិសេ��ការិជីួ� និងការិ

រិកាបុគា�ិក�ត្រាម្មុ�។
• ការិ�ត្រាម្មប�ត្រាម្មួ�ជាម្ម�ួត្រាកុម្ម��គម្មន ៍សេដូើម្មបកីែ�ករិកំែ�កពត័�៌ន។

រិសេបៀបកែដូ�សេលាកអំកអា��ូ�រិមួ្មរិសេបៀបកែដូ�សេលាកអំកអា��ូ�រិមួ្ម
• អាន�ំសេ�ើ �វកិារិប�់សេ�ើង�ម្មអនឡាញ។
• �ូ�រិមួ្មកិ�ចត្រាបជំុីស្ថាធារិ�ៈ និងត្រាពឹតើិការិ�៍ផ្ទុេពីផ្ទុា�រិប�់សេ�ើង។
• �កជូ់ីនពិនិតយ�ំ�ួរិ និងម្មតិសេ�ប�់រិប�់អំក�ម្ម�ំ�ំុកែបបបទីអនឡាញរិ

ប�់សេ�ើង។
• �ុ���់ត្រាពម្មទីទីួ�ត្រាពឹតើិបត័្រាតពត័�៌ន�ម្មអុីកែម្មា�រិប�់សេ�ើង។

រិសេបៀបកែដូ�សេ�ើងខ្ញុំំុ ំត្រាគបត់្រាគងការិ�ំណា� និងតម្លៃម្មៃ�ម្មរិម្មយរិសេបៀបកែដូ�សេ�ើងខ្ញុំំុ ំត្រាគបត់្រាគងការិ�ំណា� និងតម្លៃម្មៃ�ម្មរិម្មយ
សេ�ើងខ្ញុំំុ ំដូឹងថាអត្រា�តម្លៃម្មៃ�នផ្ទុ�បា�ពា�់ដូ�់សេលាកអំក។ សេ�ើងខ្ញុំំុ ំខ្ញុំិតខ្ញុំំត្រាបឹងកែត្រាបងសេដូើម្មប ី
រិកាការិ�ំណា�រិប�់សេ�ើងឱ្យយធាៃ ក�ុ់�កែដូ�រិកាអត្រា�តម្លៃម្មៃរិប�់សេ�ើងម្ម�ួ�ំនួន
�នកត្រាម្មតិទាំបបំផុ្ទុតសេ�កំុងត្រាបសេទី� និងអា��នតម្លៃម្មៃ�ម្មរិម្មយកែ�ម្មសេទីៀត�ត្រា�បប់ុគា�
ត្រាគបរ់ិបូសេ�កំុង��គម្មនរ៍ិប�់សេ�ើង។
• អតិផ្ទុរិណានិងការិ�ំណា�សេ�ើបរិកិាខ រិ – សេ�ើងខ្ញុំំុ ំកែ�ីងរិកវធិុីកែដូ��នតម្លៃម្មៃសេថាក 

សេដូើម្មបជីីួ�ជុី� ឬទិីញឧបករិ�៍។
• ការិ�ំណា�សេ�ើបុគា�ិក - សេ�ើងខ្ញុំំុ ំពិនិតយសេម្មើ�ម្មុខ្ញុំង្ហារិកែដូ�សេបើក�ំ� សេដូើម្មបកីំ�ត់

អាទិីភាពសេ�សេព� និងកកែនៃងកែដូ�ត្រាតូវ�កជ់ីំនួ� ឬបកែនាម្មបុគា�ិក។
• ធុនធានទូីទាំតត់្រាបាក�់មី – សេ�ើងខ្ញុំំុ ំបានបកែនាម្មវធិុីកែដូ�ត្រាបសេ�ើរិជាងម្មុនសេ�នឹងត្រាបពន័ធ

គ�នីអនឡាញរិប�់សេ�ើង។

រិសេបៀបត្រាគបត់្រាគងវកិា�បត្រាតសេ�វាសេត្រាបើត្រាបចាំមំ្លៃ�ៃរិប�់អំករិសេបៀបត្រាគបត់្រាគងវកិា�បត្រាតសេ�វាសេត្រាបើត្រាបចាំមំ្លៃ�ៃរិប�់អំក
• បញ្ញជ ីធុនធានសេ�វាសេត្រាបើត្រាបចាំមំ្លៃ�ៃសេពញសេ�ញ�ត្រា�បអ់តិ�ិជីនអាជីីវកម្មម។  

MyTPU.org/Biz
• ការិអ�រិិកេកាតប់នា�ការិ�ំណា�រិប�់អំក និង�ុ�ត្រា�បប់រិសិ្ថាា ន។  

MyTPU.org/BizRebates
• ត្រាបាកក់ម្មច�ីម នការិត្រាបាក�់ត្រា�បគ់សេត្រា�ងសេធុីើឱ្យយត្រាបសេ�ើរិសេឡុើងអ�រិត្រាបកបសេ��

ត្រាប�ិទីធភាពខាៃ ងំ។ MyTPU.org/ZeroInterest
• ត្រាគបត់្រាគងគ�នីជាសេត្រា�ើន�ម្មអនឡាញ�ម្ម MyTPU.org/MyAccount.
• ការិ�ិ�័�សេ��ត្រាស្ថា�បញ្ហាា អាជីីវកម្មម 253-502-8606 ឬ 

BusinessSolutions@CityofTacoma.org
• កម្មមវធិុីត្រាគបត់្រាគងបរិសិេវ�
• ត្រាពឹតើិបត័្រាតពត័�៌ន�ម្មអុីកែម្មា�ម្លៃនអាជីីវកម្មមត្រាបចាំតំ្រាតី��


