CITY OF TACOMA

TACOMA PUBLIC UTILITIES

កម្មមវិិធីីជួួយចេ�ញថ្លៃ�ៃភ្លើ�ើ�ងទឹឹកនៅ�
តាមលំំនៅ�ដ្ធាានឯកជន

MyTPU.org/
Assistance

ការជួួ យបង់់ ថ្លៃ�ៃភ្លើ�ើ�ងនិិងទឹឹ ក
យើ�ើ ងយល់់ ថា លោ�កអ្ននកជួួបបញ្ហាាបង់់ ថ្លៃ�ភ្លើៃ �ើ�ងទឹឹកនៅ�ពេ�លមានការខ្វះះ�ខាតហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ក្រ�សួួងភ្លើ�ើ�ង
ទឹឹកនៅ�ទីីក្រុ� ុងតាកូូម៉ាានិិងក្រ�សួួងផ្ដដល់់សេ�វាកម្មមបរិិស្ថាាននៃ�ទីីក្រុ� ុងតាកូូម៉ាាមានជម្រើ��ើសសេ�វាកម្មមនិិង
ិ ីផ្សេ�េងៗដើ�ើម្បីីជួ
� ួយលោ�កអ្ននកបង់់ ថ្លៃ�ៃភ្លើ�ើ�ងនិិ ងទឹឹករបស់់ អ្ននកយោ�លទៅ�តាមសមត្ថថភាពរបស់់ អ្ននក។
កម្មមវិធី
ការចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួលទេ! គ្រាន់ តែបំ ពេញពាក្យសុំជំនួយបង់ ថ្លៃភ្លើងទឹកសម្រាប់ លំនៅដ្ឋានឯ
កនរបស់ យ�ើ ងតាមរយៈ MyTPU.org/Assistance ហ�ើយផ្តល់ឯកសារដែលយ�ើ ងត្រូវការ។

កម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយ South Sound 2-1-1
ិ ីជំំនួួយបង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
អតិិថិិជនដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមួួយកម្មមវិធី
ើ ទឹឹកសម្រា�ប់់លំំនៅ�ដ្ឋាានឯកជនតាម
រយៈៈក្រ�សួួងភ្លើ��ង
ើ ទឹឹកនៃ�ទីីក្រុ� ុងតកូូម៉ាា ក៏៏នៅ�អាចដាក់់ពាក្យយសុំំ�ជំំនួួយពីីធនធានសហគមន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់។
សូូមទាក់់ទងទៅ� South Sound 2-1-1 ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ជំំនួួយដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ ការ។ គ្រា�ន់់តែ�ចុុចលេ�ខ
2-1-1 ឬតាមរយៈៈលេ�ខដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ 1-877-211-WASH (9274) ។ អ្ននកក៏៏អាចភ្ជាាប់់
ិ ី WIN 2-1-1 app ។
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងដោ�យទាញយកកម្មមវិធី

ផែនការជួ យបង់ ថ្លៃភ្លើ ងទឹក (BCAP)
ិ ីមួួយដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារដែ�លខ្វះះ�ខាតប្រា�ក់់
ផែ�នការជួួយបង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
ើ ទឹឹកនេះ�ះគឺឺជាកម្មមវិធី
ចំំណូូល។ រាល់់ពេ�លដែ�លពួួកគេ�បង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
ើ ទឹឹកគ្រ�ប់់ ចំំនួួននិិងទាន់់ពេ�លវេ�លា ពួួកគេ�នឹឹងទទួួល
ជំំនួួយជួួយបង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
ើ ទឹឹកនៅ�ពេ�លលើ�ើកក្រោ��យ។
ផែ�នការ BCAP ផ្តតល់់ ជូូនអតិិ ថិិជនដែ�លមានលក្ខខណៈៈដូូ ចខាងក្រោ��ម៖
• ក្រ�សួួងភ្លើ��ង
ើ ទឹឹកគឺឺជាអ្ននកចេ�ញវិិក័័យប័័ត្រ�ទាលុុយដោ�យផ្ទាាល់់ហើ�ើយគណនីីនេះ�ះគឺឺជាឈ្មោះ�ះ�របស់់
អតិិថិិជនដែ�លជាអ្ននកមានសិិទ្ធិទទួ
ួ ។ ហើ�ើយនិិង
�ិ ល
• ស្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងលំំនៅ�ដ្ធាានជាប្រ�ចាំំថ្ងៃ�។
ៃ ហើ�ើយនិិង
• គ្រ�ប់់ តាមលក្ខខណៈៈតម្រូ�ូវការប្រា�ក់់ចំំណួួលគ្រួ�ួសារនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នដែន �លមានសិិទ្ធិិទទួ
ួ ។
� ល

សូមចូលម�ើលគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងតាមរយៈ MyTPU.org/Assistance ឬចំ ពោះ
ព័័ត៌៌មានបច្ចុុ�ប្បបន្នអំ
ន ំពីីការទទួួលជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិងអំំពីីលក្ខខណៈៈតម្រូ�ូវការប្រា�ក់់ចំំណូូល សូូម
ទូូរស័័ ព្ទទមកសេ�វាកម្មមអតិិថិិជន តាមរយៈៈលេ�ខ 253-502-8400។

កម្មវិធីបញ្ចុះតំ លៃ

ការបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃជាភាគរយត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីីវិិក័័យប័័ត្រ�ថ្លៃ�ៃភ្លើ�ើ�ងទឹឹ ករបស់់ អ្នន ក ការ
បញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃនេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់ តែ�អតិិ ថិិជនណាដែ�លគ្រ�ប់់ តាមលក្ខខណៈៈដូូ ចខាងក្រោ��មទេ�៖

• ក្រ�សួួងភ្លើ�ើ�ងទឹឹកគឺឺជាអ្ននកចេ�ញវិិក័័យប័័ត្រ�ទាលុុយដោ�យផ្ទាាល់់ ហើ�ើយគណនីីនេះ�ះគឺឺជាឈ្មោះ�ះ �
របស់់ អតិិថិិជនដែ�លជាអ្ននកមានសិិទ្ធិ�ទទួ
ិ ួល។ ហើ�ើយនិិង
• គឺឺជាអ្ននករស់់ នៅ�តែ�ម្នាាក់់ឯងឬជាមេ�គ្រួ�ួសារឬជាប្តីី�ឬប្រ�ពន្ធធនៃ�មេ�គ្រួ�ួសារ។ ហើ�ើយនិិង
• មានអាយុុ ៦២ ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�ឬជាមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លទទួួលប្រា�ក់់ចំំណូូលពិិការ ហើ�ើយ និិ ង
• ស្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងលំំ នៅ�ដ្ធាានជាប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ។ ហើ�ើយនិិង
• គ្រ�ប់់ តាមលក្ខខណៈៈតម្រូ�ូវការប្រា�ក់់ចំំណួួលគ្រួ�ួសារនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នដែន �លមានសិិ ទ្ធិ�ទទួ
ិ ួល។

សូមចូលម�ើលគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងតាមរយៈ MyTPU.org/Assistance ឬចំ ពោះ
ព័័ត៌៌មានបច្ចុុ�ប្បបន្នអំ
ន ំពីីការចុះះ�តម្លៃ�ៃបង់់ ថ្លៃ�ៃភ្លើ�ើ�ងទឹឹកនិិងអំំពីីលក្ខខណៈៈតម្រូ�ូវការប្រា�ក់់ចំំណូូល សូូម
ទូូរស័័ ព្ទទមកសេ�វាកម្មមអតិិថិិជនតាមរយៈៈលេ�ខ 253-502-8400។

ជម្រើ��ើ សបង់់ ថ្លៃ�ៃភ្លើ�ើ�ងទឹឹ ក
ក្រ�សួួងភ្លើ��ង
ើ ទឺឺកនៃ�ទីីក្រុ� ុងតាកូូម៉ាាផ្តតល់់ជូូននូូវវិិធីីផ្សេ�េងៗដើ�ើម្បីី�ជួួយលោ�កអ្ននកបង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
ើ ទឹឹកយោ�ល
តាមសមត្ថថភាព។ យើ�ើងក៏៏ផ្តល់
ត ់ជូូននូូវវិិធីីផ្សេ�េងៗដើ�ើម្បីី�បង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
ើ ទឹឹករបស់់អ្ននកដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�
ហើ�ើយនិិងរំំលឹឹកអ្ននកដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។
■ ការរ�ៀបចំ បង់ រំលស — ត�ើអ្នកមិនអាចបង់ថ្លៃភ្លើងទឺកទាន់ពេលវេលាឬ? សូមធ្វើ ការរ�ៀបចំ
បង់់រំលស់
ៃ ំណត់់។ សូូមទូរូ ស័័ព្ទទទៅ�សេ�វាកម្មមអតិិថិិជនស្វ័�យ
័ ប្រ�វត្តិិ� ២៤ ម៉ោ�ោ ងរបស់់
់ មុុនដល់់ថ្ងៃ�កំ
ំ
យើ�ើងតាមរយៈៈលេ�ខ 253-502-8608. ។ អ្ននកក៏៏អាចភ្ជាាប់់ តាមអនឡាញតាមរយៈៈ
MyTPU.org/MyAccount ដ�ើម្បីស្នើសំកា
ុ ររ�ៀបចំបង់រលស
់។ អតិថិជនដែលបានចុះ
ំ
ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងផែ�នការជួួយបង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
ើ ទឹឹក ក៏៏នៅ�អាចមានសិិទ្ធិិទទួ
ួ ំនួួយប្រ�សិិនបើ�ើការរៀ�ៀបចំំបង់់
� លជំ
រំំលស់់ត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ� អោ�យទាន់់ពេ�លវេ�លាហើ�ើយបង់់អោ�យគេ�គ្រ�ប់់ ចំំនួួនក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ២៩ ថ្ងៃ�ៃ
គិិតចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃចេ�ញវិិក័័យប័័ត្រ�មក។
■ កម្មវិធីបង់ យោលតាមសមត្ថភាព — ចំពោះគណនីលំនៅដ្ឋានឯកជនដែលបានប�ើកយ៉ា ង
ិ ី បង់់យោ�លតាមសមត្ថថភាព។ ជាមួួយ
ហោ�ចណាស់់ ១២ ខែ�កន្លលងមក អាចចុះះ� ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងកម្មមវិធី
ិ ី បង់់យោ�លតាមសម្ថថភាព អ្ននកបង់់ថ្លៃ�ភ្លើៃ ��ង
និិងកម្មមវិធី
ើ ទឹឹកចំំនួួនដ៏៏ដែ�លៗជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�។ នៅ�ខែ�ទីី
១២ ចំំនួួនដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ បង់់នឹឹងត្រូ�ូវបានយកគិិតសាជាថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញ សម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�ល ១២
ខែ�ក្រោ��យមកទៀ�ៀត។
■ ការបង់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ — វាគឺជាជម្រើសងាយស្រួលមួយក្នុងការបង់ថ្លៃភ្លើងទឺកដោយ
ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ដោ�យអនុុញ្ញាាតឱ្យយក្រ�សួួងភ្លើ��ង
ើ ទឹឹកនៃ�ទីីក្រុ� ុងតាកូូម៉ាាដកចេ�ញពីីក្រេ��ឌិិតកាត
(Credit Card)/កាតធនាគា (Debit Card) ឬពីីកុុងធនាគារ។

សូមចូ លទៅម�ើ លគេហទំ ព័រ MyTPU.org/MyAccount
ដើ�ើ ម្បីី�ចាប់់ ផ្តើ�� ើមឬទូូរស័័ ព្ទទទៅ�ផ្នែ�ែកសេ�វាកម្មមអតិិ ថិិជនតាមតយៈៈ
លេ�ខ 253-502-8400 ។
5007 09/21

ធនធានសន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពលនិិងទឹឹក

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកំំពុុងរកវិិធីីសន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពលនិិងលើ�ើការចំំណាយថ្លៃ�ៃប្រើ��ើភ្លើ��ង
ើ ទឹឹកនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់
អ្ននក សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលវិិធីីសាស្រ្ត�តទូមានពីី
របៀ�ៀបប្រើ��ើថាមពលនៅ�តាមផ្ទះះ�។
វិិ
ធី
ូ
ី សាស្រ្ត�តដែ�លគួួរីក
ី រាយ
ក្នុងការប្រើេនះ ជួយប្រាប់ អ្នកយ៉ា ងលម្អិតនូវទីកន្លែងដែលអ្នកអាចសន្សំសំចៃបានយ៉ា ងច្រើន
បំ ផុត។ សូមចូលអនឡាញតាមរយៈ MyTPU.org/Calculate ។
ទាក់់ទងក្រុ� ុមអភិិរក្សសរបស់់យើ�ើងតាមតយៈៈលេ�ខ 253-502-8363.

Tacoma Public Utilities
ការិិយាល័័ យដំំ ណោះ�ះ
ស្រាយបញ្ហាអតិថិជន

3628 South 35th Street
Tacoma WA 98409-3192
MyTPU.org /Assistance

ទូូរស័័ ព្ទទ៖ 253-502-8400 ម៉ោ�ោង ៨-៤, ច័័ន្ទ-ទ សុុក្រ�
ម៉ោ�ោងណាត់់ ជួួប៖ ៨:៣០ - ៤, ច័័ន្ទ-ទ សុុក្រ�
ទូូរសារ៖ 253-502-8609 ម៉ោ�ោង ៨-៤, ច័័ន្ទ-ទ សុុក្រ�
អ៊ីី�មែ�ល៖ cssolutions@cityoftacoma.org

