
ከም መቘም ማካይንን ናሕስን ዝኣመሰለ ተሪር 
ዝባን ዝናብ ብሓይሊ ክዘንብ ከሎ፣ ነዞም ጽፍሒ 
ይበላሽዎም እዩ። እዚ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ 
እዚ ምዕልቕላቕ ማይ የስዕብ ከምኡዉን ረሳሕ 
ፈሳሲ ዝኸደሉ ትቦታትን ንድሕሪት ብምምላስን 
ብከላ ብምስካምን (እንተላይ እተሓዋወሰ ጎሓፍ) 
ከኣ ናብ ወሓይዝናን ቐላያትናን ከብጽሕ ይኽእል 
እዩ። ሳዕቤን ናይ መጠኑ ዝሓለፈን ዘይተቘጻጸረን 
ማዕበል ንዅሎም ኣብ ፒቲሽበርግ ዝነብሩ ሰባት 
ይጸልዎም እዩ። 

ማዕበል ማይ ሓደ ካብቲ ዓማዊል መዓልታዊ 
ዝምርኰስሉ ኣገልግሎት ማይ ንምምሕያሽን 
ንምምዕባልን እንገብሮ ዝዓቢ ወፍሪ እዩ። 
ዝተፈላለዩ ማዕበል ማይ ድሮ ኣብ ትሕቲ 
ህንጸት ይርከቡ ከም ምምሕያሻት ነቲ ዘሎ ናይ 
ፋኛቱራ መስርሕ ፣ ከምኡውን ምዕባለ ሓምላይ 
ትሕተቕርጺ ከም ስፍራ ኣታኽልቲ ዝናብን ማይ 
ማዕበል ንምሓዝን ንምዕቃብን ንምጽራይን ኣብ 
ጐደናታት ዝዘርኡ ሰባት ንምሕጋዝ። 

ነዚ ምምሕያሻት እዚ ብገንዘብ ንምድጋፍ፣ 
ኮሚሽን ህዝባዊ መሳርሒታት ፐንሲልቫንያ  
(PUC) ሓድሽ ክፍሊት ማዕበል ኣጽደቐ። እቲ 
ሓድሽ ክፍሊት ካብ ጃንዋሪ ጀሚሩ ኣብ ናይ 
ዓማዊል ወጻኢታት ክጠቓለል ኢዩ። ብታሪኽ፣ 
ኣገልግሎታት ማዕበል ፣ ኣብ ኣጠቓቕማ ማይ 
ተሞርኪሱ፣ ገምጋም ናይ ማይ ጐሓፍ እዩ ዝምወል 
ነይሩ። እቶም ዝያዳ ኣገልግሎታት ጐሓፍ ማይ 

Pittsburgh Water and Sewer Authority (ብዓል መዚ ማይን ፈሳሲ ረሳሕን ከተማ ፒትስበርግ)

ገምጋም ብሮሹር፦ ኣብ 2022 እንታይ ክንጽበ 
ከም ዘለና

PUC ዝተቐበሎ ሓድሽ ገምጋማትናን ናይ ህቦብላ ማይ ክፍሊትን ናይ ማይናን ናይ ፋኛቱራን  
ትሕተ-ቅርጺ ብቐጻሊ ይሕደስ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ኢዩ ከምኡዉን ነቲ ናይ ማዕበል ማይ 
ንምምሕያሽ እነዉጽኦ ገንዘብ እንጥቀመሉ መገዲ ድማ ኣጸቢቑ ክቕይሮ ኢዩ።

ቍጽሪኻ ኣሎናዶ ? 
ህጹጽ ኵነታት ማይን ዕንወትን ኬጋጥም ከሎ ንዓማዊል ከም እንድውለሎም ትፈልጥዶ ? ኣድራሻኻ ንምርግጋጽ ወይ ንምሕዳስ፣ ኣብ 
ኣገልግሎት ዓማዊል PWSA ብ (412) 255-2423 (5 ጠዉቕ) ደዊል ወይ ከኣ ንዌብሳይትና Pgh2o.com/update-contact-info 
ብጽሓዮ።

PWSA ምስጢር ዓማዊልና ንምዕቃብን ንምሕላውን እምንቲ እያ ከምኡዉን ሓበሬታኻ ድማ ንሸየጥቲ ሳልሳይ ኣካል ኣይከካፍሎምን እዩ።

ዝጥቀሙ ዝነበሩ ሰባት 
ንኣገልግሎት ማይ ማዕበል 
ዝያዳ ገንዘብ ይኸፍሉ ነይሮም። 

እዚ ሓድሽ ክፍሊት ማዕበል 
ማይ ኣብ ከም ናሕሲ፣ 
መገድታት፣ ከምኡዉን መቘም 
ማካይን ዝኣመሰለ ንብረት ኣብ 
ዘሎ ዓቐን ናይ ዘይዓኑ ወይ 
ተሪር ነገራት ተመርኲሱ እዩ 
ዝጽብጸብ። እዚ ኸኣ ኵሎም 
ኣብ ፒትስበርግ ዝነብሩ ወነንቲ 
ንብረት ምስቲ ንብረቶም 
ዘውጽኦ መጠን ዝመዓራረ ግደ 

ኸም ዚህልዎም የረጋግጽ። እዚ ኸኣ ነዚ ወጻኢታት 
እዚ ንምዝርጋሕ ዝያዳ ፍትሓዊ መገዲ ኢዩ ፣ 
ከምኡዉን ዓማዊል ከኣ ዋጋ ጐሓፍ ናይ ማዮም 
ከም ዝነከየ የስተብህሉ ይዀኑ። 

ብዛዕባ ክፍሊት ማይ ህቦብላ ዝያዳ 
ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ብኽብረትካ ናብ 
Pgh2o.com/stormwater-fee ርአ።

እዚ ንዓማዊል እንታይ ትርጕም ኣለዎ? 

እቲ ሓድሽ ገምጋማት፣ እንተላይ ናይ ህቦብላ 
ማይ ክፍሊት፣ ብ18 ኖቮምበር 2021 ብ PUC 
ተፈቒዱ እዩ። እዚ ሓድሽ መዋቕር ገምጋም እዚ 
ኣብ ዝቕጽል ክልተ ዓመታት በብደረጃ ዝቕጽል 
ተወሳኺ ኣታዊ ንምርካብ 21 ሚልዮን ዶላር 
ከውጽእ እዩ። 

ኣብቲ ኣብ 2022 ዝርአ ዘሎ ለውጥታት 
ገምጋም፣ ዓማዊል ኣብ ወርሒ 3,000 ሊትሮ 
ማይ ብምጥቓምን ናብ ካልኣይ ደረጃ መንበሪ 
ማይ ን ማዕበል ማይ ዝወድቕን እንተ ዀይኑ 
5.65 ዶላር ኣመሪካ ወሰኽ ከርኢ እዩ። እቲ ኣብ 
ወርሒ 3,000 ሊትሮ ማይ ተጠቒሙ ኣብቲ ትሑት 
ኣታዊ ዘለዎ ናይ ዓማዊልና ረድኤት ቢል ምቕናስ 
ፕሮግራም ተመዝጊቡ ዘሎ ልሙድ ተቐማጣይ 
ዓሚል ከምኡውን ነቲ ዝተሓተ ዋጋ ናይ 2 ደረጃ 
መንበሪ ማይ ንማዕበል ማይ ዝቕበል ሰብ ናይ 1.32 
ዶላር ኣመሪካ ወሰኽ ክርኢ እዩ። ኣብ 2023 እዉን 
ገምጋም ክቕየር እዩ ፣ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ ዝያዳ 
ሓበሬታ ክወሃብ እዩ። 

ብዛዕባ እቲ ኣብ ዋጋታትና ዚርአ ለውጥታት ንዝያዳ 
ሓበሬታ፣ ናብ Pgh2o.com/our-water-future 
ብጻሕ። 

ዝሰፍሐ መደባት ረድኤት ዓማዊል 

ዝተፈላላአዩ ሓደሽቲ ምምሕያሻት ነቶም ኣብ 
ናይ ቢል ዲስክ ፕሮግራም እተመዝገቡ ዓማዊል 
ክዝርጋሕ እዩ። እዚ ኸኣ ነቶም ኣብቲ ፕሮግራም 
እተመዝገቡ ከምኡዉን ኣብ ወርሓዊ ናይ ክፍሊት 
መደብ ዘለዉ ናይ ሕድገት ካብ 15 ዶላር ናብ 30 
ዶላር ዕጽፊ ምግባር፣ ነቶም ብጣዕሚ ትሑት ኣታዊ 
ዘለዎም ዓማዊል ኣብ ናይ ምጥቓም ማይ ዝኽፈል 
ክፍሊት ብ50 ሚእታዊት ምንካይ፣ ከምኡውን 
ነቲ ኣብ ናይ ማዕበል ማይ ዝኽፈል ክፍሊት ብ85 
ሚእታዊት ምንካይ የጠቓልል። እዚ ለውጥታት እዚ 
ኣብ ርእሲ እቲ ንኣገልግሎት ማይን ንጎሓፍማይን 
ዝኽፈል ቀዋሚ ክፍሊት ናይ ብ100 ምቕናስ እዩ። 

ብተወሳኺውን ንመደብ ሃርድሺብ ግራንት ነቶም 
ናይ ፋኛቱራ-ጥራይ ዓማዊል ንኽዉስኽ፣ ከምኡውን 
ንዅሎም እቶም እተፈለጡ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም 
ዓማዊል ብኡንብኡ ናብቲ ኣብ ዊንተር ሻቶፍ ዚግበር 
ንጥፈታት ንምምዝጋብ መደብ ጸገም ነስፍሖ ኣሎና። 
እታ PGH2O Cares ጕጅለ ንብቑዓት ዓማዊል ኣብ 
መደባት ረድኤትና ንኽምዝገቡ ንምትብባዕ ንጡፍ 
ዕዮኣን ትምህርታን ክትቅጽል እያ። 

ብዛዕባ መደባት ሓገዝ ዓማዊልና ንዝያዳ ሓበሬታ፣ 
ብኽብረትካ ናብ Pgh2o.com/CAP ተመልከት። 

ከም ናይ ብህዝቢ ዝውነን ዝመሓደርን መሳርሒ 
መጠን፣ ካብ ከፈልቲ ወለድ እንረኽቦ ነፍሲ ወከፍ 
ዶላር ናብ መሰረታዊ ትሕተ-ቕርጺ ከምኡዉን 
ንዓማዊልና ብሉጽ ኣገልግሎት ንምሃብ እንገብሮ 
ዘሎና ምምሕያሻት ይዉዕል። ነዚ ሕጂ ዘሎን 
ኣብ መጻኢ ንዚመጽእን ወለዶታት ዓማዊልና ኢልና 
ምምሕያሽ እዚ ኽንገብር ከለና ነቲ ዝገበርካዮ/ክዮ 
ደገፍ ነመስግን ኢና።

https://www.pgh2o.com/residential-commercial-customers/account-billing-info/update-contact-information
http://www.pgh2o.com/stormwater-fee
http://www.pgh2o.com/our-water-future
http://www.pgh2o.com/CAP


ኣብ ስራሕ ናይ ዶላር ደሞዝ ዝኸፍለካ

ካብ 2017፣ ኣብ ማይ፣ ፋኛቱራ፣ ከምኡዉን ኣብ ትሕተ-
ቕርጺ ማዕበል ማይ ወፍርና ኣዛይድና ኣለና። ኣብዘን 
ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ነቲ ናይ ዓረር ኣገልግሎት 
መስመራት ኣብ ምትካእ ዘተኰረ ኢዩ ነይሩ እዚ ድማ ነቲ 
ናይ ማይ ዝርጋሐ ብዙሕ ገንዘብ ብምምቓል ኢዩ። ሕጂ 
ናብቲ ናይ ፒትስበርግ ናይ ማይ መጻኢ ዉሑስ ንምግባር 
ከምኡዉን ዝዀነ ኻልእ ኣድላዪ ፕሮጀክትታት ናይ ማይ፣ 
ጐሓፍ ማይ፣ ከምኡዉን ማዕበል ማይን እንደገና ህያው 
ንምግባርን ኣቓልቦና ናብዚ ገይርና ኣለና። 

እዚ ወፍሪ እዚ ቐስ ብቐስ ምድልዳሉ ክቕጽል እዩ 
ከምኡዉን ነቲ ኣብ ፒትስበርግ ዝነበረ ማይ፣ ጐሓፍ 
ማይ፣ ከምኡዉን ማዕበል ማይ ንምድልዳልን ንምሕዳስን 
ብቐጻሊ ክውስኽ ኢዩ። እቲ ካፒታል ምምሕያሽ መደብና 
ኣብ ዚቕጽል ሓሙሽተ ዓመት 1.4 ቢልዮን ዶላር ኣመሪካ 
ዘዋህለሎ ጸብጻብ የሪኢ። ኣብ ፕሮቸክታት ናይ ወሳኒ 
ናይ ማይ ትሕተ-ቕርጺ ዘማዕብል፣ ኣገባብ ኣሰራርሓ 
ዘዕሪ፣ ከምኡውን ኣድላዪ ኣገልግሎት ማይ ዘመሓይሽ 
ፕሮጀክትታት የጕልሕ። 

ናይ 2021 ዓበይቲ ነጥብታት 

ቀንዲ መተካእታ ማይ

ኣብ 2021፣ናይ 9.1 ማይልስ ምዝርጋሕ ዘለዎ ቀንዲ ማይ ተኪእና ከምኡዉን እቲ ኣብ ምሉእ ፒትስበርግ ናይ ኣገልጉሎት ቦታ ዚስተ ማይ 
ዚርከበሉ መስመራት ኣገልግሎት ዓረር ንምውጋድ ኣሊና። ነቲ ዕድመ ዝደፍአ መትረባት ማይ ምትካእ ንኣገልግሎት ዜተኣማምን ይገብሮ 
ከምኡዉን ዓማዊል ከኣ ጽሩይን ብሉጽን ዚስተ ማይ ከም ዚረኽቡ የረጋግጽ። እቲ ዝዓበየ መጠን ናይ ርእሰ - ማል ወጻኢታት ናብ ዝርጋሐ 
ማይ ዘተኰረ ኢዩ ነይሩ። 

መሐደሲ ፋኛቱራ 

እቲ እንጥቀመሉ ዝነበርና መስመራት ፋኛቱራ/ረሳሕ ነገር ዝወስድ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ዚግብኦ ቘላሕታ ረኺቡ። ነቲ ናይ ቐንዲ ናይ 
ፋኛቱራ ነሐድሶን ንጽግኖን ኣሎና ከምኡዉን ብናይ ቴክኖሎጂ መስመር ፋኛቱራ ተጠቒምና ኣስታት 9 ማይል ዝኸውን ናይ ፋኛቱራ 
ቱቦታት ነዳሉ ኣሎና። እዚ ብዋጋ ምዕሩይ ዝኾነ መስርሕ እዚ ነቓዕ ንኸይፍጠር ከምኡዉን ንሓያሎ ዓመታት ምእንቲ ንኸይፈስስን 
ውሽጣዊ ኽፋል እቲ ሻምብቆ ዕቝባ ዝኮነ የእትወሉ። 

ነቲ ኣብ ጥቓ ፈለግ ሞኖንጋሄላ ዝሎ ናይ M-29 ዘሎ ዘመን ዝዕድሚኡ ናይ ረሳሕ ማይ ሻንብቖ እውን ከነዐርዮ ጀመርና። እዚ ፕሮጀክት 
እዚ፣ ሓደ ኽፋል ናይቲ ኣርባዕተ ማይል ዝንዉሑ ማዕበል ማይ ምምሕያሻት ፣ ናይ ርባ ምዕልቕላቕ ካብ ንድሕሪት ምምላስ ናብቲ 
ተሓዋዊሱ ዝርከብ ረሳሕ ፈሳሲ ዚኸደሉ ትቦታት ንምንካይ ኪሕግዝ እዩ። ኣብ ስፕሪንግ 2022 ክዛዘም ትጽቢት ይግበረሉ።

ማዕበል ማይ ትሕተ-ቕርጺ 

ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣብ ስኮርል ሂል ሼይዲሳይድ ፖይንት ብሪዝ ኖርዝ ከምኡውን ኣብ Northside ሓሙሽተ ናይ ማዕበል ማይ 
ፕሮጀክትታት ክንሃንጽ ጀመርና ኣለና ከምኡዉን ኣብ Banksville ዝነበረ ፕሮጀክት ድማ ዕዮና ንቕጽል ኣለና። እዞም ፕሮጀክትታት ዝናብ 
ክዘንብ ከሎ ነቲ ማዕበል ዝፈስስ ማይ ብምሓዝ፣ ብምዑቓር፣ ከምኡዉን ምፍሳሱ ብምንካይ ናይ ናይ ፋኛቱራና ስርዓት ነቲ ማዕበል 
ንምቍጽጻር ኪሕግዝ እዩ። ህንጸት ምስ ተዛዘመ፣ ነቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝርከብ ትሑዝ መደበር፣ ናይ ጐረባብቲ ምዕልቕላቕ፣ከምኡዉን 
ነቲ ኣብ ወሓይዝናን ቓላይን ዘሎ ብቕዓት ከመሓይሾ እዩ። 

 መደብ ዘተኣማምን ማይ 

ንድፊ እተፈላለየ ፕሮጀክትታት ኣብ ውሽጢ እቲ መደብ ዘተኣማምን ማይ ቀጸልና። እዚ ተኸታተልቲ ፕሮጀክትታት እዚ ንስርዓት 
ማይና ዘደልድሎ ብዙሕ ገንዘብ ዝውስኸሉ ከምኡውን ነቶም ዝስተ ማይ ዝሰትዩ ዓማዊልና ብዘይምቍራጽ ጽኑዕን ብሉጽን ማይ 
ዘምጽኣሎም ሰፊሕ ፕሮጀክትታት ንምምሕያሽ ማይ ዳርጋ 300 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ከውጽእ እዩ። እቲ ቐዳማይ ናይዞም ፕሮጀክትታት 
እዚኦም ነቲ ቕርጺ ከምኡውን ሽፋን ናይ ሃይላንድ ካልኣይ መተካእታ ብምትካእ ኣብ 2022 ናብ ህንጸት ክግዕዝ ኢዩ። 

እቲ ሎሚ እንገብሮ ዘለና ናይ ርእሰ - ማል ወፍሪ ነዞም ሕጂ ዘለዉን ኣብ መጻኢ ዝመጹን ወለዶታት ዓማዊል ኣብ ዝመጽእ ዓመታት 
ድሕንነትን ትውክልቲ ዝግበሮን ኣገልግሎት ማይ ክህቦም ኢዩ። እዞም ፕሮጀክትታት እዚኦም ምስ ተዛዘሙ፣ ዓማዊልና፣ ፒትስበርግ 
ከምኡውን እቲ ዞባ ነቲ ሎሚ ዘሎ ህዝብን ቍጠባን ኣብ ዘመናዊ መሳለጥያ ማይ ኬቐምጥዎ ዘለዎም ነገራት ዜማልእ ስርዓት 
ብምጥራይ ኪጥቀሙ እዮም። 

ሰራሕተኛታት PWSA ኣብ ሜሪላንድ ኣቨኑ ፕሮጀክት ምሕዳስ ማዕበል ማይ ልሕሉሕ እምኒ ምንባር 
ቅድሚ ምንጻፎም ኣብ ትሕቲ መሬት እምኒ ይኽዝኑ

https://www.pgh2o.com/sites/default/files/2021-09/2022-2026%20CIP%20-%20FINAL-compressed.pdf
https://www.pgh2o.com/projects-maintenance/search-all-projects/four-mile-run-stormwater-project
https://www.pgh2o.com/your-water/water-reliability-plan
https://www.pgh2o.com/projects-maintenance/search-all-projects/maryland-avenue-stormwater-improvement-project


እዋናዊ ገምጋም ፦ 2022

ንዓማዊል ኣብ ናይ ማይን ረሳሕ ፈሳሲን 
ወጻኢታቶም ዝሕግዙ ፕሮግራማት
ተዓጻጻፍነት ዘለዎ መደብ ክፍሊት፦ ኣብ ክፍሊትካ ደንጉኻ ምስ ትህሉ፣ 
ንሕና ምስ ዝትክእ መደብ ከምኡዉን ሕድገት ገለ ካብ ግዜ ዝሓለፎ 
ክፍሊትካ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና። 

ቢል ምቕናስ ፕሮግራም፡ ንብቑዓት ዓማዊል፣ እንተ ወሓደ ወርሓዊ ናይ 
ማይ፣ ጐሓፍ ማይ መመሓላለፊ፣ ከምኡዉን እቲ ናይ ማዕበል ማይ ክፍሊታት ተነክዮም ኣለዉ።

HARDSHIP GRANT ነቶም ብቑዓት ዓማዊል ኣብ ዓመት ክሳዕ 300 ዶላር ኣመሪካ ዝኸውን 
ናይ ገንዘብ ይወሃቦም ኢዩ። ሕጂ ንዓማዊል ጐሓፍ ማይ ጥራይ ንምጥርናፍ ሰፊሑ ዘሎ።

WINTER SHUTOFF MORATORIUM እዚ ፕሮግራም እዚ ኣገልግሎት ማይ  
ብሰንኪ ዘይምኽፋል ኣብ ኣዋርሕ ዊንተር (ካብ 1 ዲሰምበር ክሳብ 31 ማርች) ከም ዘይዕጾ 
የረጋግጽ። ኵሎም እቶም እተረጋገጹ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ዓማዊል ብኡንብኡ ይምዝገቡ።

 
ዝወሓደ ወርሓዊ ክፍሊት

* ግዝፊ ንጽል ስድራ ቤት መንበሪ ሜተር

ብዓል ስልጣን ማይን ጎሓፍን 
ፒትስበርግ ይከናኸን! 

 ሎሚ ነታ PGH2O Cares እትበሃል 
ጕጅለና ጸውዓያ ብቕዓት እንተ ኣልዩካ 
ንምፍላጥ ብዛዕባ መደባት ረድኤት 
ዓማዊልና ዝያዳ ኽትፈልጥ። 

ደዉል 412-255-8800 x3107

ብጻሕ Pgh2o.com/CAP

ኢሜል cares@pgh2o.com 

ተወሳኺ ሚዛን ክፍሊት

ክፍሊታት ማዕበል ማይ
ኣብ ዘይበላሾ ዝባን ንብረት ተመርኲስካ

 ናይ ሜትሮ 
ዓቐን

 ዝወሓደ 
ኣሎንስ

 ዝወሓደ 
ክፍሊት ፦ 
ማይ

 ዝወሓደ 
ክፍሊት ፦ 
ጐሓፍ ማይ

*5/8” 1,000 $ 27.00 $ 8.09

3/4” 2,000 $ 45.12 $ 15.27

1” 5,000 $ 94.17 $ 35.01

1 1/2” 10,000 $ 184.73 $ 70.91

2” 17,000 $ 306.23 $ 119.36

3” 40,000 $ 685.83 $ 271.91

4” 70,000 $ 1,165.81 $ 465.73

6” 175,000 $ 2,777.07 $ 1,120.70

8” 325,000 $ 5,018.53 $ 2,035.83

10” ወይ 
ዝዓበየ

 548,000 $ 8,249.44 $ 3,361.79

 ምድብ ሕሳብ  ገምጋም 
ማይ

 ጎሓፍማይ 
ገምጋማት

 ጠቕላላ 
ድምር 
ገምጋም

መንበሪ ንብረት $ 13.10 $  6.99 $ 20.09

ንግዳዊ ንብረት $ 12.61 $ 6.22 $ 18.83

ናይ ፋብሪካ 
ንብረት

$ 10.96 $ 5.76 $ 16.72

ናይ ጥዕና ወይ 
ናይ ትምህርቲ 
ንብረት

$ 15.65 $ 7.71 $ 23.36

ስርዓት ሓዊ 
(ካብ ዝተነግረ 
ሓዊ ካልእ 
ተጠቐም - ሕጊ 
304.9)

$ 22.90 --- $ 22.90

ንነፍሲ ወከፍ 1,000 ጃሎን ልዕሊ እቲ ዝተሓተ ዋጋ፣ 
እቲ ገምጋም እዚ ዝስዕብ ክኸውን ኢዩ -

 ሜተር 
መለክዒ

 ድምር ዝተሓተ ክፍሊት

ዝወሓደ ክፍሊት መስመር ሓዊ

1” ወይ 
ዝወሓደ

$ 26.92

1 1/2” - 3” $ 82.20

4” $ 256.85

6” ወይ 
ዝለዓለ

$ 519.70

ክፍሊ ማዕበል ማይ ERU’s ወርሓዊ ክፍሊት 
ማዕበል ማይ

መንበሪ - ደረጃ 1 ፦  
(400 ክሳብ 1,015 sf)

0.5 $  2.98

መንበሪ - ደረጃ 2 ፦ 
(1,015 ክሳብ 2,710 sf)

1.0 $ 5.96

መንበሪ - ደረጃ 3 ፦ 
(2,710 sf ወይ ዝለዓለ) 

2.0 $ 11.92

መንበሪ ዘይኰነ ብ ERU $ 5.96

70% ዓማዊል መንበሪ ኣብ ውሽጢ 2 ደረጃ 
ክኣትዉ እዮም።

http://www.pgh2o.com/CAP
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Alex Sciulli
ኣቦ/ኣደ ወንበር

Erika Strassburger
ምክትል ኣቦ/ኣደ ወንበር

Jim Turner
ጸሓፊ/ጽሓፊት

Michael Domach  
ሓጋዚ ጸሓፊ/ተሓዝ መዝገብ

Peg McCormick Barron
ኣባል

Rosamaria Cristello
ኣባል

BJ Leber
ኣባል 

Audrey Murrell 
ኣባል

Mark Anthony Thomas
ኣባል 

ቦርድ ዳይረክተራት

Penn Liberty Plaza 1
1200 Penn Avenue

Pittsburgh, PA 15222

ኣገልግሎት ዓማዊል ፦
412.255.2423 (5 ጠዉቕ)

info@pgh2o.com

William J. Pickering

ምስ ፍሉጥ PGH2O 
ጽናሕ

ን ዜናታትን ምልክታታትን 
ፈርም።

 እዋናዊ ዜናታትን ለዉጥታትን 
ከም ዝረኸብካ ንምርግጋጽ ምስ 
ዝርዝር ኢ-መይልና ተጸምበር። 
ምምዝጋብ ኣብ  
Pgh2o.com/subscribe 
ቀሊል እዩ ወይ ኣብ  
Pgh2o.com/newsletters 
ብኢንተርነት ተመልከት። 

pgh2o.com/subscribe 

facebook.com/pgh2o

@pgh2o

www.nextdoor.com

ኣጠቓቕማ ማይ ተኸታተል! 

ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ንምምዝጋብ፦

ንኣጠቓቕማ ማይካ ኣብ ናይ ሓቂ ግዜ ተቘጻጸሮ ከምኡዉን እተለምደ፣ቕጽበታዊ ናይ ምጥቓም 
መጠንቀቕታታት ድማ ኣውጽእ። ከም ተኻረይቲ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ተጠቀምቲ እውን ከይተረፉ 
መጠንቀቕታ ኺወሃቦም ክትፈቕደሎም ትኽእል ኢኻ። ናይ ኣጠቓቕማ መጠንቀቕታ ምውጻእ ኣብ 
ቤትካ ምልሓኹ ክቡር ማይ ንኽትፈልጥ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

1.  ናብ pgh2o.com ኪድ ከምኡዉን ኣብዚ ጠዉቕ 

2.  “ኣጠቓቕማኡ መርምር” ምረጽ

3.  ኣድራሻ ኢ-መይልካ ኣእቱ ፣ ከምኡዉን ነቲ ካብቲ ፖርት እትቕበሎ ኢ-መይል ዚርከብ ሊንክ  
ጠውቕ።

4.  ናይ 14 ቍጽሪ ሕሳብካን ናይ ሜተር ተኸታታሊ ቝጽሪኻን ጽሓፍ።

5.  ብናይ ሞባይል መልእኽቲ ኣቢልካ ኣገዳሲ መጠንቀቕታታት ምእንቲ ኽትረክብ ቍጽሪ ሞባይል ተሌፎንካ 
ወስኽ ከምኡዉን ሕቡእ ቑጽሪ ፍጠር።

6.  ኣድራሻ ኢ-መይልካን ሕቡእ ቑጽርኻን ተጠቒምካ እቶ።

7.  ነቲ መእተዊ መርምሮ ፣ ከምኡዉን ኢ-መይልን ከምዉን/ወይ ብሞባይል ዚለኣኽ መልእኽትን ዚኸውን 
መጠንቀቕታታት ናይ ምጥቓም ደረት ግበር።

ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕ

linkedin.com/company/pgh2o

ካብ ኮምፒተርካ ወይ ተሌፎንካ ንምቑጽጻር ነቲ ወረቐት ዘየድልዮ ምኽፍልን ምስግጋር ክፍሊትን 
ንሕሳብካ ንምቕባልን ናይ PGH2O ሕሳብካ ንምቑጽጻርን ተጠቐመሉ። ወረቐት ዘየድልዮ ክፍሊት 
ንወጻኢታትካ PWSA ንኽትሪኦ፣ ናይ ሓደ ግዜ ክፍሊታት ክትከፍል፣ ብተደጋጋሚ ክፍሊት 
ክትከፍል፣ ከምኡውን ምልክታታት ከተመሓድር ዝጥዕም ከምኡዉን ቕሊል መንገዲ ይቕርብ።

እቶም ኣብቲ ናይ ማኪና ክፍሊት ዝምዝገቡ ሓደስቲ ሰባት ካብቲ ዘውጽእዎ ወጻኢታት ኣብ 
ሓደ እዋን 5.00 ዶላር ምቕናስ ክቕበሉ እዮም፣ ንምምዝጋብ ናብ Pgh2o.com/ebilling 
ብጽሑ። 

ኣብ ኣብ ኢ-ቢልሊንግ (E-Billing) 
ተመዝገብ ተመዝገብ

 እዛ ብሮሹር እዚኣ ብኢንተርነት 
ብስጳንኛ (Este folleto está 
disponible en español en 
línea): ኣላ

Pgh2o.com/rates
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