
ካብ 14 ጥሪ ንዳሓር፡ እቶም ነበርቲ ዝዀኑ 
ዓማዊልና፡ ኣብ ክፍሊታት ማይን ረሳሕ ፈሳስን 
5.7% ዝመጠኑ ጠቕላላ ወሰኽ ኣብ መሰረታዊ 
ረባሕታዊ ክፍሊት፣ ኣብ ክፍሊት ምምሕያሽ 
ስርዓተ-ዝርግሐ (DSIC) ናይ ማይን ረሳሕ 
ፈሳስን ድማ ናይ 5% ክብታ ክህሉ እዩ ዝብል 
ትጽቢት ክህልዎም ዝከኣል እዩ። እዚ መጠን 
ገንዘብ እዚ ብ $6.85 ክውስኽ እዩ፤ ማለት 
ነቲ ወርሓዊ 3,000 ጋሎናት ማይ ዘህልኽ – 
ኣብ ማእከላይ ገምጋም ዝርከብ ዓሚል። ኣብ 
ርእሲ እዚ፡ ኣብ ናትና ፕሮግራም ምንካይ ዋጋ 
ዝምዝገቡ እሞ ወርሓዊ 5,000 ጋሎናት ማይ 
ዝጥቀሙ ዓማዊል፡ ኣብ`ቲ ብመሰረት መጸዋዕታ 
ክፍሊት ዕዳ ዝኸፍልዎ ጠቕላላ መጠን 
ገንዘብ ገለ ክፋል ክንከየሎም እዩ። መጠን 
ናይ ዝኽፈል መጸዋዕታዊ ክፍሊት ዕዳ ዝከኣል 
ምእንቲ ክኸውን፡ እዞም ሓደስቲ ረባሕታውያን 
ክፍሊታት እዚኣቶም ምስ ኣጠቓላሊ ፕሮግራም 
ሓገዝ ዓማዊል እተዛመዱ እዮም። ናትና 
ፕሮግራም ምንካይ ዋጋ ናይ መጸዋዕታ 
ክፍሊት ዕዳ (Bill Discount Program) 
100% ናይ`ቶም ተቐባልነት ንዘለዎም ዓማዊል 
ዝምልከቱ ቀወምቲ ዝዀኑ ክፍሊታት ዝሽፍን 
እዩ፤ ኣብ መዳይ ናይ`ቶም ትሑት መጠን ኣታዊ 
ዘለዎም ዓማዊል ድማ 20% ዝመጠኑ ምንካይ 
ዘለዎ እዩ፤ ማለት ነቶም ኣብ ትሕቲ 50% ናይ 
ፈደራላዊ መለክዒ ደረጃ ድኽነት (FPL) ወይ 
ትሕቲኡ ዝርከቡ ዓማዊል ብዝምልከት። ኣብ 
ናትና ምውንዛፍ ክፍሊት ዕዳ - ዊንተር ሻት ኦፍ 
(Winter Shut Off Moratorium)፡ ጥርዚ 
ዓቐን ካብ 250% ናይ ፈደራላዊ መለክዒ 
ደረጃ ድኽነት ናብ 300% ክብ ክብል እዩ። 
ኣብ ርእሲ እዚ፡ ናትና ሓድሽ PGH2O ኬየርስ 
ቲም (PGH2O Cares Team)፡ ዓማዊል 
መጠን ናይ`ቲ ዝኸፍልዎ መጸዋዕታዊ ዕዳ ኣብ 
ምጕዳል ምእንቲ ክሕገዙ፡ ንብዝሒ ናይ`ቶም 
ኣብ ፕሮግራማትና ዝምዝገቡ ሰባት ክብ 
ንምባል ምስ ዓማዊል ብሓባር ክሰርሕ እዩ።

በዓል-መዚ ምሕደራ ማይን ረሳሕ ፈሳስን ፒትስበርግ

ናይ ዓመተ-2021 ረባሕታውያን 
ክፍሊታት – እንታይ ክንጽበ ንኽእል?
እዞም ሓደሽቲ ረባሕታውያን ክፍሊታት እዚኣቶም፡ ነቲ እናኣረገ ዝኸይድ ዘሎ ትሕተ-ቅርጽና ብመንጽር ዓቕሚ 
ናይ`ቶም ትሑት መጠን ኣታዊ ዘለዎም ዓማዊልና እናጠመትና ሓልዮት ኣብ ዘለዎ ዋጋ-ዕዳጋ ዝኣተናሎም እዮም።

ክሊርዌል ኮንስትራክሽን ሲርካ 1908 (Clearwell construction circa 1908)፣ ነቲ ናይ ሓደ ዘበን 
ዕድመ ዘለዎ ክሊርዌል (Clearwell) ኣብ ምትካእ ዘተኰሩ ተኻታተልትን ተኣፈፍትን ፕሮጀክትታት 
ትሕተ-ቅርጺ ማይ ኣብ ምብግጋስ ኢና ንርከብ። እዞም ኣብ ዕድመ ናይ ሓደ ወለዶ ሓንሳብ ዝትግበሩ 
ፕሮጀክትታት እዚኣቶም፡ ብዓይኒ መጻኢ ቀረብ ማይ ናይ ፒትስበርግ ክረኣዩ እንከለዉ፡ ዓበይቲ ወፍርታት 
እዮም።

ቍጽሪ ተሌፎንኩም ኣለና ዶ?
ምስ ማይ ዝተኣሳሰር ህጹጽ ሓገዝ ዝጠልብ ኵነት ድዩስ ምብላይ መሳለጥያታት ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋን ናብ ዓማዊል ከምእንድውል 
ትፈልጡ ዶ? 
እቲ ንዓኹም ክንረኽበሉ እንኽእል ዝሓሸ ቍጽሪ ተሌፎን ኣብ ኢድና ከምዘሎ ከተረጋግጹ ኣገዳሲ እዩ። መላእ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም 
ብዛዕባ ናትና ስራሕ ክሕበሩ ምእንቲ ክኽእሉ፡ ኣብ’ቲ ናትኩም ሕሳብ ናይ ተጠቃሚ ብዙሓት ቍጽርታት ተሌፎን ከተስፍሩ እውን ትኽእሉ 
ኢኹም። 
ነቲ ንዓይ ዝምልከት ኣድራሻዊ ሓበሬታ ብኸመይ ኣገባብ ከሐድሶ እኽእል?

ናብ ኣሃዱ ኣገልግሎት ዓማዊል ናይ PWSA ብቝጽሪ ተሌፎን 412.255.2423 (ቍጽሪ 5 ጠውቑ) ደውሉ፡ ወይ ናብ ነቝጣ መርበብ 
ሓበሬታና እተዉ፦ pgh2o.com/pay.
PWSA ብዛዕባ ምዕቃብ ኰነ ሓለዋ ናይ ምስጢርን ብሕትውናን ዓማዊል ዝመጸ ብዕቱብነት ዝሰርሕ ስለዝዀነ፡ ነቲ ንዓኹም ዝምልከት 
ሓበሬታ ምስ’ቶም ከም ሳልሳይ ኣካል ዝቝጸሩ ንዕኡ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣካላት ኣይክካፈሎን እዩ።

እዞም ሓደስቲ ረባሕታውያን ክፍሊታት እዚኣቶም፡ 
ኣብ መዳይ ናይ ማይ ኣታዊ ናይ $14.15 ሚልዮን 
ተወሳኺ መጠን ክፈጥሩ እዮም፤ ኣብ ናይ 
ረሳሕ ፈሳሲ ኣታዊ ድማ ናይ $4.85 ሚልዮን። 
እዚ ተወሳኺ ድጎማ እዚ ኣብ መዳይ መስርሕ 
ምምካን ናይ ዝስተ ማይና ኰነ ኣብ ስርዓተ-ዝርግሐ 
ምምሕያሽ ንምግባር ዘኽእል ኰይኑ፡ ንዝኣረጉ 
መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ ዳግማይ ንምህናጽ፡ 
ከምኡ`ውን ሓድሽ ምህዞ ዘለዎም ፕሮጀክትታት 
ቍጽጽር ናይ ማይ ዕልቕልቕ ንምንዳፍ ከኽእል እዩ። 
ብዘይካ ዓበይቲ ናይ ህጻን ፕሮጀክትታት፡ ኣብ`ቲ 
ንሕና ኣገልግሎት ማይ እንህበሉ ከባቢ ብማይላት 
ዝዕቀኑ ቀንዲ መስመራትን ኣከፋፈልቲ ትቦታትን ኣብ 
ምህናጽ ምወላ ንምግባር ከኽእል እዩ።

ኣብ ዓመተ-2020፡ ናይ ዶላር ረባሕታውያን 
ክፍሊታትኩም ኣብ ስራሕ ክረኣዩ እንከለዉ 
ኣጸገምቲ እዮም ነይሮም። ዝሓለፈ ክረምቲ፡ መጠን 
ሊድ ኣብ ማይ ናይ መላእ መላእ ፒትስበርግ ክረአ 
እንከሎ፡ 5.1 ክፋል ካብ ሚልዮን (ppb) እዩ ነይሩ። 
እዚ ምስ`ቲ ብደረጃ ኣውራጃኣውን ፈደራላውን 
ምምሕዳራት ዝጥለብ መጠን፡ ብኣስታት 10 ክፋል 
ካብ ሚልዮን (ppb) ዝትሕት እዩ፤ ማለት ካብ 15 
ክፋል ካብ ሚልዮን (ppb)። እዚ ድማ እቲ PWSA 
ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ክበጽሖ ዝኸኣለ ዝተሓተ 
መጠን ሊድ ምዃኑ እዩ። ኣብ ሃይላን ድፓርክ 
(Highland Park) እውን ክልተ ጽቡቕ ስም 
ዘለዎም ፕሮጀክትታት ኣሰላሲልና ክንዛዝም ክኢልና 
ኢና። እዚ ዕማም እዚ ዳግማይ ምስራሕን ምዕባይን 
ናይ ፋብሪካ ደቂቕ ምጽራይ ማይ፡ ከምኡ`ውን 
ዳግመ-ምህናጽ ናይ`ቲ ንዓቃቢ ማይ ሃይላንድ-1 
(Highland I Reservoir) ዘካብብ ቀጽሪ/መንድቕ 
ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። እዞም ፕሮጀክትታት እዚኣቶም 
ደረጃ ጽርየት ማይ ዘመሓይሹ፣ ኣብ ከባቢ ዓቃቢ 
ማይ ሃይላንድ-1 (Highland I Reservoir) ዝያዳ 
ውሕስነት ከምዝህሉ ዝገብሩ፣ ነቲ ጥቡቕ ቍጽጽር 
ዘለዎም መምዘኒታት ብቕዓት ማይ ዘማልኡ፣ 
ከምኡ`ውን ኣብ መላእ እቲ ኣገልግሎት እንህበሉ 
ቦታ ማይ ብዝበለጸ መልክዕ ክዝርጋሕ ምእንቲ 

ክከኣል ተደጋጋምት ዝውስኹ እዮም። ኣብ ስርዓት 
ኣገልግሎት ማይና ተወሳኺ ወፍሪ ክንገብር 
ከምዘይንኽእል፡ ካብ ዝሓለፈ እዋን ተመኵሮ 
ወሲድና ኢና። ንዓማዊልና ምኵልላፍ ዘይብሉ 
ቀረብ ማይ ከነውሕስ፡ 

ከምኡ’ውን ብዝከኣል መጠን ማይ ኣብ ኢድ 
ተጠቃሚ ውሑስ ብዝዀነ መልክዕ ከምዝበጽሕ 
ክንገብር ምእንቲ ክንክእል፡ ነቶም እናኣረጉ ዝኸዱ 
ዘለዉ ትቦታት ማይን ረሳሕ ፈሳስን ቀጻልነት 
ብዘለዎ መልክዕ ክንትክኦምን ከነመሓይሾምን፡ 
ከምኡ’ውን ከም ቀጽርታት ዓቀብቲ ማይ፡ 
ስርዓታት-መኽደኒ፡ መጨንጕዒ መደበራትን ዓቢ 
ክባዊ ግፍሒ ዘለዎም ናይ ማይ ምንጭታትን 
ንዝኣመሰሉ ትሕተ-ቅርጽታት ዳግመይ ክንሰርሖም 
የድልየና። ነዞም ንህሉው ይኹን ንናይ መጻኢ 
ወለዶታት ዝዀኑ ምምሕያሻት ክንገብር እንከለና 
ንእትገብሩልና ደገፍ ክንንእድ ንፈቱ።

pgh2o.com/pay


ካብ ዕለት 14 ጥሪ 2021 ንዳሓር፡ ኣብ`ቶም ኮንታቶረ ዘለዎም 
መስመራት ማይን ረሳሕ ፈሳስን ዝትግበሩ ስልዒታት ክፍሊት፡ 
ብመሰረት ብኸም`ዚ ቀጺሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣገባብ ወርሓዊ ክሽነኑን 
መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ ክለኣኸሎምን እዩ፦

መጠን 
ኮንታቶረ

ዝተሓተ 
ብዝሒ 
ጋሎናት

ዝተሓተ መጠን 
ክፍሊት፦ ማይ

ዝተሓተ መጠን 
ክፍሊት፦ ረሳሕ 
ፈሳሲ

ጠቕላላ ብዝሒ 
ናይ ዝተሓተ 
መጠን ክፍሊት

*5/8"  1,000 $ 27.27 $ 8.51 $ 35.78

3/4"  2,000 $ 44.37 $ 17.23 $ 61.60

1"  5,000 $ 89.82 $ 40.92 $ 130.74

1 1/2"  10,000 $ 175.30 $ 84.51 $ 259.81

2"  17,000 $ 289.14 $ 143.07 $ 432.21

3"  40,000 $ 641.48  $ 326.33 $ 967.81

4"  70,000 $ 1,084.28 $ 558.31 $ 1,642.59

6"  175,000  $ 2,558.16 $ 1,338.15 $ 3,896.31

8"  325,000 $ 4,596.96 $ 2,424.04 $ 7,021.00

10” ወይ ካብኡ 
ዝበዝሕ

 548,000  $ 7,515.81  $ 3,991.08  $ 11,506.89

ዝተሓተ መጠን ክፍሊት ናይ መስመር ሓዊ

1” ወይ ትሕቲኡ $ 33.24

1 1/2“ - 3” $ 101.97

4” $ 314.42

6” ወይ 
ልዕሊኡ

$ 626.83

**ከም ኣብነት ክውሰድ ዝከኣል መጠን ኮንታቶረ ናይ ንጽል ስድራ-ቤት።

ምድብ ናይ ሕሳብ
ንማይ 
ዝምልከት 
ምቕርሐ

ንረሳሕ ፈሳሲ 
ዝምልከት 
ምቕርሐ

ጠቕላላ ድምር 
ናይ ረባሕታዊ 
ክፍሊት

*መንበሪ ገዛ $12.25 $7.64 $  19.89

ናይ ንግዳዊ ትካል ዝዀነ 
ገዛ

$11.95 $ 6.74 $  18.69

ናይ ኢንዱስትሪያዊ ትካል 
ዝዀነ ገዛ

 $10.31 $ 6.15 $  16.46

ናይ ትካል ጥዕና ወይ 
ትምህርቲ ዝዀነ ገዛ

$15.29 $ 8.44     $ 23.73

ስርዓታት መጥፋእቲ ሓዊ 
(ኣብ እዋን ናይ ብወግዒ 
እተሓበረሉ ተርእዮ ባርዕ ሓዊ 
ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ካልእ 
ግዜ እንተላይ እትጥቀሙሉ 
– ሕጊ ቍ. 304.9)

$14.01 --- $ 14.01

ኣብ ነፍሲወከፍ ልዕሊ እቲ ዝተሓተ መጠን ዝኸደ ናይ 1,000 ምሉእ 
ጋሎናት ዝስላዕ ረባሕታዊ ክፍሊት ከም`ዚ ዝስዕብ ይኸውን፦

*ኣብ ንፅል መንበሪ ገዛ ስድራ ቤት ዝህሉ ተጠቃምነት፣ ብማእኸላይ ኣብ ወርሒ 3000 ጋሎን እዩ። 

እዋናውያን ረባሕታውያን 
ክፍሊታት

ማይ
ረባሕታዊ 
ክፍሊት

ሃልኪ ማይ ብመሰረት ዝሃለኹ ጋሎናት ማይ እዩ ዝዕቀን። ኵላቶም ዓማዊል ብመሰረት 
መጠን ኮንታቶረ ዝኸፍልዎ ዝተሓተ መጠን ክፍሊት ኣሎ። ሓደ ኣብ ማእከላይ ገምጋም 
ዝርከብ ተቐማጢ ዓሚል ብመሰረት መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ ዝኸፍሎ መጠን ገንዘብ፡ 
ኣምሳያ 5/8” ሜትሮ ከምኡ`ውን ኣምሳያ 3,000 ጋሎናት ማይ፡ ማለት ኣብ ውሽጢ ነፍሲ-
ወከፍ መጸዋዕታ ዝለኣኸሉ እዋን፡ ተባሂሉ ክግምገም ዝከኣል እዩ።

ዝተሓተ መጠን ክፍሊት ናይ ማይ
(1,000 ጋሎናት ወይ ትሕቲኡ)

$ 27.27

ኣብ ብዝሒ እተመርኰሰ ክፍሊት
(ንነፍሲወከፍ ልዕሊ እቲ ዝተሓተ መጠን ዝኸደ ናይ 1,000 ምሉእ ጋሎናት፡ PWSA $12.25 የኽፍል)

$ 24.50

ረሳሕ ፈሳሲ

እቲ ንረሳሕ ፈሳሲ ብዝምልከት ዝስላዕ ረባሕታዊ ክፍሊት፡ ኣብ ብዝሒ ናይ`ቶም ናብ 
መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ዝኣትዉ ጋሎናት ረሳሕ ፈሳሲ ዝምርኮስ እዩ። ሓደ ኣብ ማእከላይ 
ገምጋም ዝርከብ ተቐማጢ ዓሚል ብመሰረት መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ ዝኸፍሎ መጠን 
ገንዘብ፡ ኣምሳያ 5/8” ሜትሮን 3,000 ጋሎናት ዝትመኑ ናብ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ 
ዝኣትዉ ፈሰስቲ ጓሓፋትን እዩ ተባሂሉ ክግምገም ዝከኣል እዩ።

ዝተሓተ መጠን ክፍሊት ናይ ረሳሕ ፈሳሲ
(1,000 ጋሎናት ወይ ትሕቲኡ)

$  8.51

ኣብ ብዝሒ እተመርኰሰ ክፍሊት
(ንነፍሲወከፍ ልዕሊ እቲ ዝተሓተ መጠን ዝኸደ ናይ 1,000 ምሉእ ጋሎናት፡ PWSA $7.64 የኽፍል)

$ 15.28

ንኡስ ድምር

PWSA ንኣልኮሳን/ALCOSAN ወኪሉ ኣምሳያ መምከኒ ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ገንዘብ የኽፍል። 
ናይ ኣልኮሳን/ALCOSAN ረባሕታውያን ክፍሊታት ካብ ናይ PWSA እተፈለዩ እዮም። 
ረባሕታውያን ክፍሊታቶም ዓመታዊ ዝደቓቐሱ ኰይኖም፡ እቲ ኣምሳያ ምምካን ረሳሕ ፈሳሲ 
ዘኽፍልዎ መጠን ገንዘብ ኣብ`ቲ ካብ PWSA ዝመጽእ መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ እቱው እዩ።

ናይ PWSA ክፍሊታት $ 75.56

ኣልኮሳን/ALCOSAN $ 33.67

ጠቕላላ መጠን ሕሳብ ኣብ መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ

PWSA ከምኡ`ውን ኣልኮሳን/ALCOSAN $ 109.23

ቅምሶኣዊ መርኣያ ናይ 
መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ (Bill)



እቲ ንዓኹም ዝኸውን ኣማራጺ ናይ ኣገልግሎት ዓማዊል ኣየናይ እዩ?

ዝያዳ ዝሰፍሑ ፕሮግራማት ኣገልግሎት ዓማዊል

እቶም ዘለዉና ፕሮግራማት ሓገዝ ዓማዊል፡ ነቶም ነበርቲ ዝዀኑ እሞ ዕዳታት ክፍሊት ማይን ረሳሕ ፈሳስን ኣብ ምኽፋል ዝሽገሩ – ብመሰረት ኣታዊኦም 
ተቐባልነት ዘለዎም ዓማዊል ዝኸውን መሰረታዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኽህቡ ተባሂሎም እተዋደዱ እዮም። ነቶም እናወሰኹ ዝኸዱ ረባሕታውያን ክፍሊታት ንምውዳን 
ዝኣክል፡ ማለት ነቶም ዝያዳ ሓገዝ ዘድልዮም ዝሓሸ ደገፍ ምግባር ምእንቲ ክከኣል፡ ነዞም ፕሮግራማት እዚኣቶም ዝያዳ ከምዝሰፍሑ ጌርና ኣለና። እቶም ኣብ 
ናትና ፕሮግራም ምንካይ ዋጋ ናይ መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ (Bill Discount Program) ምዝጉባት ዝዀኑ ሰባት፡ ኣብ`ቶም ኣብ ወርሓዊ መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ 
እተመልከቱ ቀወምቲ ዝዀኑ ክፍሊታት ማይን ረሳሕ ፈሳስን፡ ናይ 100% መጠን ምጕዳል ዋጋ ክግበረሎም እዩ። ብዘይካ`ዚ፡ ነቶም ንኣታዊ ዝምልከቱ ቅድመ-
ኵነታውያን ረቛሒታት ገምጋም ብምጕዳል፡ ብዙሓት ካልኦት ዓማዊል ኣብ`ዞም ፕሮግራማት እዚኣቶም ተቐባልነት ክረኽቡ እዮም።

• PGH2O ኬየርስ (PGH2O Cares)፦ ኣብ ትሕቲ እቶም ዝያዳ ዝሰፍሑ ንዝርግሐ ሓገዝ ዓማዊል ዝምልከቱ ፕሮግራማትና፡ ዓማዊልና መጠን ናይ`ቲ 
ዝኸፍልዎ መጸዋዕታዊ ዕዳ ኣብ ምጕዳል ምእንቲ ክሕገዙ፡ ንብዝሒ ናይ`ቶም ኣብ ፕሮግራማትና ዝምዝገቡ ሰባት ክብ ከነብሎ መደብ ኣሎና።

ኣብ ናትና ፕሮግራም ምንካይ ዋጋ ዝምዝገቡ እሞ ወርሓዊ 5,000 ጋሎናት ማይ ዝጥቀሙ ዓማዊል፡ ኣብ`ቲ ብመሰረት መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ ዝኸፍልዎ መጠን ገንዘብ ገለ ክፋል ክንከየሎም እዩ።

ነቶም ብቍጠባዊ ዓቕሚ ህሱያት ዝዀኑ ዓማዊልና ምሕጋዝ

ዝተፈላለዩ ዓይነት መሰረታውያን ጠለት ንዘለውዎም ዓማዊል ዝዀኑ ሓያለይ ፕሮግራማት ኣለዉና። ንኵነታትኩም ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ እዋን ጸገም 
ሓገዝ ክህበኩም ዝኽእል ሓደ ፕሮግራም ክህሉ ተኽእሎ ኣሎ። ብዝሒ ናይ`ቶም ዝምዝገቡ ሰባት ንምውሳኽ፡ ኣብ መላእ ዓመት፡ ኣብ ዓማዊል ዘተኰረ 
ቀጥታዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳኽ ዝርግሐ ክንወስድ ኢና። ብዙሓት ኣማራጺታት ስለዘለዉ፡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ድማ ብዋጋ ክፍሊት ወጻኢታት መሰረታውያን 
ህይወቱ ዕዳ ክፍሊት ማይ እናኣደቓቐሰ ክሽገር ኣይግባእን።

•	 ምውንዛፍ	ክፍሊት	ዕዳ	-	ዊንተር	ሻት	ኦፍ	(Winter	Shut	Off	Moratorium)፦ ካብ 01 ታሕሳስ ክሳብ 31 መጋቢት፤ ነቶም ኣብ ትሕቲ 300% ናይ 
ፈደራላዊ መለክዒ ደረጃ ድኽነት (FPL) ዝርከቡ ዓማዊል።

• ፕሮግራም	ምንካይ	ዋጋ	ናይ	መጸዋዕታ	ክፍሊት	ዕዳ	(Bill	Discount	Program)፦ 100% ምጕዳል ዋጋ ኣብ’ቶም ዝተሓቱ መጠናት ዕዳ ክፍሊት 
ማይን ረሳሕ ፈሳስን፤ ማለት ነቶም ኣብ ትሕቲ 150% ናይ ፈደራላዊ መለክዒ ደረጃ ድኽነት ዝርከቡ ዓማዊል ዝምልከት። ተወሳኺ ናይ 20% ምንካይ 
ዋጋ ካብ ሓደ ሽሕ ጋሎን፡ ኣብ’ቶም ኣብ ትሕቲ 50% ናይ ፈደራላዊ መለክዒ ደረጃ ድኽነት (FPL) ዝርከቡ ዓማዊል ዝትግበሩ ሃልክታት ማይ። 

• ፕሮግራም	ገንዘባዊ	ሓገዝ	ናይ	ጽንኩር	እዋን	(Hardship	Grant	Program)፦ ነቶም ኣብ ትሕቲ 150% ናይ ፈደራላዊ መለክዒ ደረጃ ድኽነት 
ዝርከቡ ዓማዊል PWSA ዝኸውን፡ ክሳብ $300 ዝመጠኑ ዓመታዊ ናይ ጥረ-ገንዘብ ሓገዝ። እዚ ብቕሉዕ ልቢ ዝካየድ ክፍሊት ናይ ምፍጻም 
ዕማም፡ ኣብ መላእ ዓመተ-2021 እውን ዝቕጽል ኰይኑ፡ ብድሕሪኡ ድማ ነቶም ገዳይም ብ 50% ናይ $75 ከምኡ`ውን $37.50 ክጐድል እዩ።

• ፕሮግራም	መሕወዪ	ክፍሊት	መስመር	ኣገልግሎት	ሊድ	(Lead	Service	Line	Reimbursement	Program)፦ ዓማዊል ኣቐዲሞም ስጉምቲ 
ብምውሳድ ድራውሊኮ ቈጺሮም ንሓደ ስራሕ ንኽዛዝምዎ ምስዝመርጹ፡ PWSA፡ ከም ኣካል ናይ`ቲ ምስ ኮማዊ ናይ ሊድ ዕማም ዘካይዶ ንጥፈት፡ 
ብግሎም ኣብ ዝገብርዎ ወጻኢታት መስመር ኣገልግሎት ሊድ ክተሓጋገዞም እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ነዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ፦ 
lead.pgh2o.com/leadreimbursement። ዝቕጽል ኰይኑ፡ ብድሕሪኡ ድማ ነቶም ገዳይም ብ 50% ናይ $75 ከምኡ`ውን $37.50 ክጐድል እዩ።

ብዛዕባ እዚ ብዝያዳ ንኽትፈልጡ፡ ብኽብረትኩም ኣብ`ዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ፈትሹ፦ pgh2o.com/CAP ወይ ድማ ንትካል ምወላ ዶላር ኤነርጂ (Dollar 
Energy Fund) ብቝጽሪ ተሌፎን 866-762-2348 ብምውካስ ተመዝገቡ።

ኣብ ናትና ፕሮግራም ምንካይ ዋጋ ዝምዝገቡ ዓማዊል ካብ`ቲ ብመሰረት መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳ ክኸፍልዎ ዝነበሮም መጠን 
ገንዘብ ገለ ክፋል ከድሕኑ እዮም።
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ናይ 2020 ቀረፃት 2020 CAP 
ቀረፅ

ናይ 2020 
ውህላላን CAPን

ናይ 2021 ቀረፃት 2021 CAP 
ቀረፅ

ናይ 2021 
ውህላላን CAPን

ዝተሓተ መጠን 
ክፍሊት

http://lead.pgh2o.com/leadreimbursement
http://pgh2o.com/CAP
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ጂም ተርነር

ጸሓፊ(ት)
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ተሓጋጋዚ(ት) ጸሓፊ(ት)/ተሓዚ(ት) ገንዘብ

ኦድሪ ሙረል

ኣባል

ቢ.ጀይ. ለበር

ኣባል

ሮዛማሪያ ክሪስተሎ

ኣባል

ኣባላት ቦርድ ምሕደራ

Penn Liberty Plaza 1
1200 Penn Avenue
Pittsburgh, PA 15222

ኣገልግሎት ዓማዊል፦

412.255.2423 (ቍጽሪ 5 
ጠውቑ)
info@pgh2o.com

ዊልያም ጀይ. ፒከሪንግ

ብ PGH2O ተፈሊጥኩም 
ጽንሑ

ዜናታት ኰኑ መተንባህታውያን 
ምልክታታት ንኽበጽሑኹም 
ተምዝገቡ።

ሓደስቲ ዜናታትን እተሓደሱ 
ሓበሬታታትን ከምዝበጽሑኹም 
ንምግባር፡ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኹም 
ኣብ ናትና ዝርዝር ከምዝሰፍር 
ግበሩ ኢኹም። መስርሕ ምዝገባ 
ኣብ pgh2o.com/subscribe 
ብምእታው ዝፍጸምን ቀሊልን እዩ።

ወይ ድማ ኣብ`ዚ ገጽ እዚ – ብቐጥታ 
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ርኣይዎ፦ 
pgh2o.com/newsletters. 

pgh2o.com/subscribe 

facebook.com/pgh2o

@pgh2o

www.nextdoor.com

ኣብ መዳይ ማይ ንዘለኩም ኣጠቓቕማ ተኻታተልዎ! 

ኣብ`ዚ ኣገልግሎት እዚ ንኽትምዝገቡ፦

ኣብ ውሽጢ ናይ ኮምፕዩተር ቅጽበታዊ ግዜ ንዝረአ ምቅይያር ናይ ማይ ኣጠቓቕማኹም ከይተረፈ ብምቍጽጻር፡ 
ባዕልኹም ዘዋደድኩሞም ንዓኹም ብውልቂ ዝዀኑኹም ኣውቶማቲካዊ ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታታት ከተዳልዉ 
ትኽእሉ ኢኹም። ከም ተኻረይቲ ዝኣመሰሉ ካልኦት ተጠቀምቲ ከምዝኣትውዎን ንኣጠቓቕማ ዝምልከት ናይ 
መጠንቀቕታ ሓበሬታታት ከምዝበጽሖምን እውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታታት ምውዳድ፡ 
ክብድ ዝበለ ወጻኢታት ንዘስዕቡ ምፍሳሳት ማይ (ናይ ውሽጢ ገዛኹም) ኣብ ምልላይ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

1. ናብ pgh2o.com ብምእታው፡

2. ኣብ “ኣጠቃቕማ ፈትሽ” ጠውቑ።

3. ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኹም ብምእታው፡ ነቲ ካብ`ቲ ዲጂታዊ መራኸቢ ቅርዓት ብመልክዕ ናይ ኢ-መይል 
መልእኽቲ ዝለኣኸልኩም መኽፈቲ መስመር (ሊንክ) ጠውቕዎ።

4. ንብሙሉኡ እቲ 14 ኣሃዛት ናይ ቍጽሪ ሕሳብ ከምኡ`ውን ቍጽሪ ኮንታቶረ ጽሓፉ።

5. ኣገደስቲ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽትታት ብመልክዕ ሓጺር ጽሑፋዊ መልእኽቲ ተሌፎን ንኽበጽሑኹም፡ ቍጽሪ 
ተሌፎንኩም ኣእትዉ እሞ እትጥቀሙሉ ቃል-ይሕለፍ (ፓስ ዎርድ) ኣዋድዱ።

6. ናብ ናትኩም ሕሳብ ተጠቃሚ ንምእታው፡ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኹምን ናትኩም ቃል-ይሕለፍን ተጠቐሙ።

7. ንምሉእ ትሕዝቶ ናይ`ዚ መራኸቢ ቅርዓት ዳህስስዎ፤ ከምኡ`ውን ንኣጠቓቕማ ብዝምልከት ኣብ ክንደይ መጠን 
ድርኺት ናይ ኢ-መይል መልእኽትን ሓጺር ጽሑፋዊ መልእኽቲ ተሌፎንን ክመጽኣኩም ከምዘለዎ መጢኑ 
ዝቕልስ ቀይዲ ኣዋድዱ።

ዋና ፈጻሚ ስራሕ

linkedin.com/company/pgh2o

ኣብ መጀመርታ 2021፡ በዓል-መዚ ምሕደራ ማይን ረሳሕ ፈሳስን ፒትስበርግ፡ ዓማዊል ዝያዳ ስሉጥ፡ 
ቀሊልን ምቹእን ብዝዀነ መገዲ ወርሓዊ መዋዕታ ናይ ዕዳ ክፍሊቶም ክቕበሉ፡ ክርእዩን ከደቓቕሱን 
ክኽእሉ ምእንቲ፡ ሓድሽ ዲጂታዊ መራኸቢ ቅርዓት ሃኒጹ ንተጠቀምቲ ድሉው ገይሩ ኣሎ። ተወሳኺ 
ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትኩም ነዚ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ፦ pgh2o.com/new-bill-pay። 

ናይ ሓድሽ ዓመት ኣማራጺታት ናይ ሓድሽ ኣገባብ 
ኣቀራርባ መጸዋዕታ ክፍሊት ዕዳን ኣከፋፍላኡን

ዑደት ኣከፋፍላ ሒሳብ 
ዝተጠቀምናሉ

7 % ሃሊኹ 8 
ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 60 መዓልትታት ዝመጹ 

መጠንቀቕታውያን መተንባህታታት

167 ጋሎናት 
ኣብ ውሽጢ እዚ ሰነድ ዕዳ ዝለኣኸሉ ልሙድ 

ዑደታዊ እዋን እዚ ኣብ ጠቕሚ ውዒሉ 

167 ጋሎናት 
ኣብ ውሽጢ እዚ ሰነድ ዕዳ ዝለኣኸሉ ልሙድ 

ዑደታዊ እዋን እዚ ኣብ ጠቕሚ ውዒሉ 

ውህሉል ሓበሬታ ብዛዕባ ሰነድ ዕዳ 
ዝለኣኸሉ ልሙድ ዑደታዊ እዋን

ህሉው ሰነድ ዕዳ ዝለኣኸሉ 
ልሙድ ዑደታዊ እዋን  
ካብ 03 ታሕሳስ 2018  
ክሳብ ሕጂ 167 ጋሎናት

መበገሲ መጠን ናይ’ቲ ሰነድ ዕዳ 
ዝለኣኸሉ ልሙድ ዑደታዊ እዋን

ሒሳብ ይኽፈሉ

መጠንቀቅታ

ዑደት ኣከፋፍላ ሒሳብ ዝተጠቀምናሉ

 ድ.ቀ.

 ድ.ቀ.

 ድ.ቀ.

ንመዓልታዊ ኣጠቓቕማ ዝምልከት መተንቀቕታ 

ንመዓልታዊ ኣጠቓቕማ ዝምልከት መተንቀቕታ 

ኣብ ሸቶ

ካብ ሰዓት 9:00 ቅ.ቀ. ንዳሓር 
ናብ Usage Alerts ብምእታው፡ ነዚ መበገሲ 

መጠን እዚ ቀይርዎ ወይ ዕጸውዎ

mailto:info@pgh2o.com
http://pgh2o.com/subscribe
http://www.pgh2o.com/newsletters
http://www.pgh2o.com/subscribe
http://www.facebook.com/pgh2o
http://www.https://twitter.com/pgh2o
http://www.nextdoor.com
http://pgh2o.com
http://pgh2o.com/new-bill-pay

