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:$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
 \6XPPDU

شہر کالگیری کی طرف سے آپ کا افادی
اسٹیٹمنٹ دکھاتا ہے کہ ہر مہینے آپ کا گھر کتنا
پانی استعامل کرتا ہے۔ آپ کا بل پانی کے
استعامل کو کم کرنے ،آپ کے گھر میں رساؤ پر
توجہ دینے اور پیسے بچانے میں آپ کی مدد
کرنے کا ایک شاندار آلہ ہے۔
جب آپ کو اپنا اسٹیٹمنٹ موصول ہوتا ہے تو یہ دکھاتا ہے
کہ میٹر کی ریڈنگ کیا تھی اور آیا یہ حقیقی ریڈنگ ہے یا
ایک تخمینہ ہے۔ اگر آپ کو ایک تخمینہ موصول ہوا ہے اور
آپ ریڈنگ جمع کرنا چاہیں گے تو برائے مہربانی امناکس
( )ENMAXسے  403-310-2010پر رابطہ کریں۔ آپ ایسا
 www.enmax.comپر آن الئن بھی کر سکتے ہیں۔
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67250:$7(50$1$*(0(17
Pays for the costs to ensure reliable street drainage, flood protection and river health

1HZ&KDUJHV
Stormwater Service Charge .............................................................................................$ 15.
 \6XPPDU
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1HZ&KDUJHV
Blue Cart Program Charge ( 30 days @ $ 0.233 / day ) .............................................$ 8.
)(-DQ 01 to -DQ 30
%/$&.&$57352*5$0&+$5*(3(5'$<6

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
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GreHQFDUWSURJUDPFKDUJHUHIOHFWVDPRQWKVDYLQJIURPWKHIXOOSURJUDPFRVWRIPRQWKGXHWRHYHU\RWKHUZHHN
ZLQWHUFROOHFWLRQ

کھاتہ دار کا نام اور اس بل کے لیے حوالگی کا پتہ۔
واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ سپالئی اس پانی کے ٹریٹمنٹ اور فراہمی کے لیے ادائیگی وصول
کرتا ہے جو آپ کے گھر میں استعامل کیا جاتا ہے۔ پانی کے میٹر کے ذریعہ استعامل
کی پیامئش اور ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔
وہ دن جن کا بل دیا جاتا ہے ان دنوں کی تعداد ہے جن کے لیے آپ کو بل دیا جاتا
ہے۔ یہ مختلف ہو سکتا ہے کیوں کہ ہر مہینہ میٹر کی ریڈنگ ہمیشہ ایک ہی دن
نہیں کی جاتی ہے۔
میٹر #اس منرب سے مطابقت رکھتا ہے جو آپ کے میٹر پر ہوتا ہے۔
سابقہ اور موجودہ ریڈنگ اور تاریخیں پچھلے اور حالیہ مہینوں کی تاریخیں اور
ریڈنگ دکھاتی ہیں۔
ریڈنگ کی نوعیت دکھاتی ہے کہ آیا آپ کے میٹر کی ریڈنگ کی گئی تھی یا ماضی
کے استعامل کی بنیاد پر تخمینہ کیا گیا تھا۔
استعامل (ایم )3آپ کے پانی کا وہ مجموعی استعامل ہے جس کی پیامئش کیوبک
میٹرز (ایم )3میں کی گئی ہے۔  1ایم 1,000 3لیٹرز یا  10باتھ ٹب پانی کے مساوی
ہوتا ہے۔
پانی کا چارج آپ کے پانی کے اس مجموعی استعامل پر مبنی ہوتا ہے جو آپ کے
میٹر کے ذریعہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ندی سے پانی النے ،ٹریٹ کرنے اور اسے آپ
کے گھر/کاروباری ادارے میں مہیا کرنے کے لیے ادائیگیاں۔
واٹر رسوس چارج ایک متعین چارج ہے جو میٹر ریڈنگ ،بل تیار کرنے ،میٹر کی
مرمت کرنے اور آگ سے تحفظ سمیت خدمات کے لیے ادائیگی کرتا ہے۔
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گراف ماہ بہ ماہ پانی کے استعامل پر نظر رکھنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے
فراہم کیا جاتا ہے۔ اوسط کالگیرینئ ہر مہینہ  7m3پانی استعامل کرتا ہے۔
ویسٹ واٹر کلیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ اس پانی کو اکٹھا کرنے اور محفوظ طریقہ سے
ٹریٹ کرنے کے لیے ادائیگی کرتا ہے جو آپ ٹوائیلیٹ ،نکاسی کی سنک اور باتھ ٹب
میں فلش کرنے سے بہاتے ہیں ،اور پھر وہ اسے ہامری ندیوں میں واپس بھیجنے کے
لیے بھی ادائیگی کرتا ہے۔
ویسٹ واٹر چارج استعامل شدہ پانی کو ندی میں واپس بھیجنے سے پہلے اسے
ٹریٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہ منرب آپ کے پانی کے مجموعی استعامل کا فیصد ہے۔
ویسٹ واٹر رسوس چارج ایک متعین چارج ہے جو آپ کے گھر سے استعامل شدہ
پانی اکٹھا کرنے اور اسے ٹریٹمنٹ پالنٹس تک پہنچانے کے لیے ،اور بل تیار کرنے
کی خاطر بنیادی ڈھانچہ کے لیے ادائیگی کرتا ہے۔
اسٹارم واٹر مینیجمنٹ بھروسہ مند اسٹریٹ ڈرینیج ،سیالب سے تحفظ اور ندی کی
صحت کو یقینی بنانے میں آنے والی الگتوں کی ادائیگی کرتا ہے۔
اسٹارم واٹر رسوس چارج ایک متعین چارج ہے جو بارش یا برف باری/برف کے
پگھلنے سے سامنے آنے والے پانی کو اکٹھا کرنے اور اس کا نظم کرنے کے لیے اور
اسے قریب ترین ندی یا کھاڑی تک منتقل کرنے کے لیے ادائیگی کرتا ہے۔
دی سٹی آف کالگیری میسیج سنٹر ایسے طریقوں سے پانی بچانے سے متعلق
مشوروں کے ذریعہ معاون معلومات فراہم کرتا ہے جن کے واسطہ سے آپ ہامری
ندیوں کی حفاظت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

پانی کی بلنگ سے متعلق کسی بھی قسم کی انکوائری اور کسٹمر رسوس کے لیے ENMAX ،سے  403-310-2010پر رابطہ کریں یا  www.enmax.comدیکھیں۔

اپنے پانی کے افادی بل کو کیسے پڑھیں
صفحہ 2

19-0002046

اپنے پانی کے
افادی بل کو
کیسے پڑھیں
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