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:DWHU6HUYLFH&KDUJH
:DWHU6HUYLFH&KDUJH
 \6XPPDU
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AV COST / DAY $

:$67(:$7(5&2//(&7,21$1'75($70(17
Pays for the cost of collecting and treating wastewater

1HZ&KDUJHV
Wastewater Charge ...........(19.000 m3* x 0.9) = 17.100 m3 @ $ 1.6 / m3 ...............$ 2.

)(-DQ 01 to -DQ 30
*water usage is mulitplied by 0.9 to reflect that, on average, 90% of treated water is returned to the wastewater system over a 12-month period.

Wastewater Service Charge ...............................................................................................$ 2.9

يوضح بيان املرافق الصادر لك من مدينة

 \6XPPDU

67250:$7(50$1$*(0(17

كالجاري قدر استهالك منزلك من املياه بصفة

Pays for the costs to ensure reliable street drainage, flood protection and river health

1HZ&KDUJHV
Stormwater Service Charge .............................................................................................$ 15.

شهرية .تُعد فاتورتك أداة رائعة ملساعدتك عىل

 \6XPPDU

رسب
ترشيد استهالكك للمياه ،ومعالجة مصادر الت ّ

11
12
13
14
15

*:$67($1'5(&<&/,1

يف منزلك وتوفري األموال.

'('$<6%,//
%/8(&$57352*5$0&+$5*(3(5'$<6

1HZ&KDUJHV
Blue Cart Program Charge ( 30 days @ $ 0.233 / day ) .............................................$ 8.
)(-DQ 01 to -DQ 30
%/$&.&$57352*5$0&+$5*(3(5'$<6

عند استالمك لبيان استهالكك ،ستجد فيه قراءة العداد وما إذا
كانت هذه القراءة فعلية أم تقديرية .فإذا كانت هذه القراءة
تقديرية وترغب يف تسجيل القراءة الفعليةُ ،يرجى االتصال
برشكة إنماكس ( )ENMAXعىل الرقم .403-310-2010
كما يمكنك فعل ذلك ً
أيضا عرب املوقع اإللكرتوني
www.enmax.com

1HZ&KDUJHV
%ODFN&DUW 3URJUDPCharge ( 30 days @ $ 0.3 / day ) ..........................................$ .
)(-DQ 01 to -DQ 30
*5((1&$57352*5$0&+$5*(3(5'$<6

1HZ&KDUJHV
Green Cart Program Charge ( 30 days @ $ 0.2 / day ) ..........................................$ .
)(-DQ 0 to -DQ 30

7RWDO

(7+(&,7<2)&$/*$5<0(66$*(&(175
7+(&,7<2
(< )&$/*$5< 0(66$*(&(175
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GreHQFDUWSURJUDPFKDUJHUHIOHFWVDPRQWKVDYLQJIURPWKHIXOOSURJUDPFRVWRIPRQWKGXHWRHYHU\RWKHUZHHN
ZLQWHUFROOHFWLRQ

2

رسوم معالجة املياه واإلمداد بها نظري خدمات معالجة وتوصيل املياه املُستهلكة يف

متوسط االستهالك يف كالجاري من املياه 7م 3شهر ًيا.

3

فرتة الفاتورة هي عدد األيام التي تتم محاسبتك عليها يف الفاتورة .قد تختلف هذه

املراحيض وأحواض الترصيف وأحواض االستحمام ،ومعالجتها بشكل آمن ثم إعادتها

4

رقم العداد هو الرقم الخاص بعدادك.

5

القراءة السابقة والحالية وتاريخ تسجيلهما توضحان تواريخ وقيم القراءات

6

نوع القراءة يوضح ما إذا كان القيمة املُسجلة تمت بنا ًء عىل قراءة العداد أم أنها قراءة

7

االستهالك (م )3هو إجمايل قيمة استهالكك من املياه محسو ًبا باملرت املكعب (م.)3

8

رسوم املياه تُحتسب عىل أساس إجمايل الكمية املُستهلكة التي يسجلها عدادك .رسوم

9

رسوم خدمات املياه هي رسوم ثابتة يتم دفعها مقابل الخدمات املقدمة وتشمل قراءة

منزلك .يتم قياس االستهالك وتسجيله عن طريق عداد املياه الخاص بك.

 11تجميع املياه املستعملة ومعالجتها تكاليف تجميع املياه التي تنتجها من تنظيف
إىل األنهار.

الفرتة ،نظ ًرا لعدم قراءة العدادات يف اليوم نفسه من كل شهر.

 12رسوم املياه املُستعملة تُغطي معالجة املياه املُستعملة قبل ضخها مرة أخرى إىل النهر.
ويكون هذا الرقم نسبة مئوية من إجمايل استهالكك للمياه.

الخاصة بالشهرين السابق والحايل.

تقديرية بنا ًء عىل االستهالك السابق.

 13رسوم خدمات املياه املُستعملة هي رسوم ثابتة مقابل البنية التحتية املُجهزة لتجميع
املياه املُستعملة من منزلك ،وتوصيلها إىل محطات املعالجة ،وحساب الفواتري.
 14إدارة مياه األمطار تُغطي تكاليف ضمان توفري مصارف مناسبة يف الشوارع والوقاية
من الفيضانات واملحافظة عىل سالمة األنهار.

 15رسوم خدمات مياه األمطار رسوم ثابتة تُحتسب مقابل خدمات تجميع وإدارة مياه

 1م 3يساوي  1000لرت أو  10أحواض استحمام من املياه.

األمطار أو الثلج/الجليد الذائب ،والبنية التحتية الالزمة لنقلها إىل أقرب نهر أو جدول.

 16مركز رسائل مدينة كالجاري يعمل عىل توفري املعلومات املفيدة ،بداية من نصائح

سحب املياه من النهر ومعالجتها وتوصيلها إىل منزلك/رشكتك.

ترشيد استهالك املياه إىل ما يمكنك فعله للمساعدة يف حماية أنهارنا.

العداد وحساب الفواتري وإصالحات العداد والوقاية من الحرائق.

لطرح أي استفسارات بشأن فواتري املياه ولخدمة العمالء ،تفضل بالتواصل مع رشكة إنماكس " "ENMAXعىل الرقم  403-310-2010أو تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوني www.enmax.com

كيف تقرأ فاتورة استهالكك للمياه
الصفحة 2

19-0002046

1

اسم صاحب الحساب وعنوان الخدمة لهذه الفاتورة.

 10الرسم البياني يتم تقديمه ملساعدتك عىل تتبع استهالك املياه شهر تلو اآلخر .يبلغ

