103

ឥឡូវសនោះ វ ិកក យប័្តរបេ់សោកអែ ក្តូវានបង្កាញជាេីរផ្នែ ក ផ្ដលង្កយ្េួ លអាន ។ ផ្នែ កខាងសវវ ង នៅ ល់េ័ត៌មាន
អំេីគណនី និង្បវតត ិននការស្បើ្ាេ់របេ់សោកអែ ក ។ ផ្នែ កខាងសាៅំ េសងេ ប វ ិកក យប័្តបឆចុបបនែ របេ់សោកអែ ក ។

ិ ក្រយ ប័័ក្តទទ ៅ

ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
សេវាបស្រើអតិថិជនផ្នែ កសាធារណៈ
333 WEST OCEAN BOULEVARD LONG
BEACH, CA 90802-4664

េសងេ បេ័ត៌មាន វ ិកក យប័្តហ្គាេ ទឹក ្បេ័នធលូ និងេំរារ

ហ្គាស

$41.43

រយៈសេលននសេវាករម ៖
អំនាននាឡិកាេទ ង់ ៖

02/28/12 ដល់ 03/30/12
633 – 638

សេវាបស្រើអតិថិជន ៖ (562) 570-5700
WWW.LONGBEACH.GOV/UTILITYBILLING

ឯកតាកសដៅ
(32 នថៃ )
48
0
48

នថៃ សេវាហ្គាេ
ការស្បើថ្នែក់ទី I
ការស្បើថ្នែក់ទី II
នថៃ ហ្គាេ

អ្តា

េរុប

0.1644
0.3348
0.3872
0.4186

5.26
16.07
0.00
20.10

ព័ត៌មាន អំពគ
ី ណនី
សលខគណនី ៖
ស្មោះគណនី ៖
អាេយដ្ឋានសេវាករម ៖
កាលបរ ិសឆេ ទ វ ិកក យប័្ត ៖

031344603
JOHN DOE
1234 ABBA ZABBA ROAD
04/04/12

បង្កាញេ័ត៌មានលរអ ិត អំេីគណនី ានោងឆាេ់ោេ់ ។

ក្័ិតត ិននការ ក្័ើក្ាស់
ក្័ិតត ិននការ ក្័ើក្ាស់ទឹរ

ឯរតារ ដៅ

ក្័ិតត ិននការ ក្័ើក្ាស់ហ្គាស

ទឹរ/ក្័ព័នធលទ
រយៈសេលននសេវាករម ៖
អំនាននាឡិកាេទ ង់ ៖

$116.61
02/28/12 ដល់ 03/30/12
1106 - 1133
100 CU. FT
(32 នថៃ )
3
7
17

អ្តា

េរុប

នថៃ សេវាទឹក
ការស្បើថ្នែក់ទី I
ការស្បើថ្នែក់ទី II
ការស្បើថ្នែក់ទី III

0.4180
2.1960
2.4390
3.6590

13.38
6.59
17.07
62.20

នថៃ សេវា្បេ័នធលូ
ការស្បើ្បេ័នធលូ

(32 នថៃ )
27

0.2500
0.3470

8.00
9.37

សំរាម

$75.09

រយៈសេលននសេវាករម ៖

រ ូបភាេ្កាហវ ិកថម ី ននការស្បើ្ាេ់ កនុងរយៈសេល 12 ផ្ខឆុងស្កាយ ។

02/28/12 ដល់ 03/30/12

នថៃ សេវា្បរូ លេំរារ
នថៃ ជួលធុងេំរារ
នថៃ រសទោះេំរារ

(32 នថៃ )

សនសំសំនច ៅរដទ ិរងារ - បនថ យក្រិតកំណត់ផ្ទររូ សាៅត របេ់សោកអែ ក ឆំនួន
2-3 ដឺស្ក សនាោះ នឹងអាឆេនស ំ សលើឆំណាយកសដៅ រហូ តដល់ 3% កនុងរួ យដឺ្ក ។
DIGALERT - រុនសេលសោកអែ កសធវ ើការជីកសៅសលើអឆលន្ទេយរបេ់
សោកអែ ក េូ រទាក់ទងសៅ DIGALERT តារទូ រេេទ សលខ 811
សដើរបីកំណត់រកទីតាំងបំេង់ហ្គាេស្ការដី សៅកនុង អឆលន្ទេយ របេ់សោក
អែ ក ផ្ដលបស្ជ ៀេ កុំឱ្យមានការបោះទងា ិឆបំេង់ហ្គាេ ។ សេវា សនោះ
រិនមានគិតនថៃ សនាោះសទ ។
ការសាោះសនែត - ការសាោះសនែតេង្កកត់ 4 សៅនថៃ ទី 5 ផ្ខរិថុនា នែំ 2012 ។
េ្មាប់េ័ត៌មានបផ្នថ រ េូ រឆូ លសៅកាន់សគហទំេ័រ
WWW.LONGBEACH.GOV/ ELECTIONS. សដើរបីសនញើរេនៃ ឹកសនែត តារេំបុ្ត
េូ រអុីផ្រលសៅកាន់ VOTE_BY_MAIL@ LONGBEACH.GOV.

20.65
25.00
29.44

េសងេ បេករម ភាេគណនីថមី
ផ្ដលង្កយ្េួ លអាន ។

សរមម ភាពគណនី
សារពិ សស

0.6453

វ ិកក យប័្តរុន
្ាក់ទុទាត់ ទទួ លាន សៅនថៃ ទី 03/15/12

$60.05
$-60.05

េរតុលយសោង

$0.00

នថៃ សេវាថម ី (ហ្គាេ, ទឹក, ្បេ័នធលូ , េំរារ)
េនធ សលើការស្បើ្ាេ់ទឹកស្ៃ ើង = 5% (ហ្គាេ & ទឹក )
ការបសងក ើតសេវា
្ាក់កក់
នថៃ កំណត់សេលណាត់ជួបសឡើង វ ិញ

$233.13
$7.03
$35.00
$70.00
$20.00

នថៃ បឆចុបបនែ

$365.16

សរុ័ទឹរក្ារ់ក្តូិទទ ទាត់
កាល័រ ក្ ចេ ទផុតរំណត់

$365.16
04/27/12

ផ្លទង
ំ សារថម ី នឹង្ាប់សោកអែ ក អំេី វ ិកក យប័្តសេវា សាធារណៈេំខាន់ៗ
េុវតថ ិភាេសាធារណៈ និងេ័ត៌មានេលរដែ ទី្ក ងងឡ
ង ង៊ិ ចឆ ។
នថៃ េិន័យសលើការទូ ទាត់យឺតសេល ស្កាយ 04/27/12
ទឹក្ាក់្តូវទូ ទាត់ រ ួរទា ំងនថៃ េិន័យ

$21.91
$387.07

្បគល់ ផ្នែ កខាងស្ការ ្តឡប់រកជារួ យនឹង ្ាក់ទូទាត់របេ់សោកអែ ក

ិ ក្រយ ប័័ក្តទទ ៅ
សលខគណនី ៖
អាេយដ្ឋានសេវាករម ៖

031344603
1234 ABBA ZABBA ROAD

ផ្នែ កសនទ រ្ាក់ថមីង្កយ្េួ លផ្ហក េ្មាប់ភាជប់ជារួ យ សៅសេលប្ចន
ូ ្ាក់

កាល័រ ក្ ចេ ទផុតរំណត់

ចំនួនទឹរក្ារ់ក្តូិទទ ទាត់

04/27/12

$365.16
ចំនួនទឹរក្ារ់ភាា័់
មរជាមួ ប

ប្ចល
ូ ឆំនួនទឹក្ាក់ ្បេិនសបើទឹក្ាក់ខុេគ្នែ

$

ទូ ទាត់្ាក់របេ់សោកអែ ក ។

CLB0521T
4000000128 128/1

JOHN DOE
1234 ABBA ZABBA ROAD
LONG BEACH, CA 90800

00107093608807 00000070007

□ ការផ្លៃេ់បដ ូរអាេយដ្ឋាន ឬ សលខទូរេេទ

(្េីនអាេយដ្ឋាន ឬ សលខទូ រេេទ ្តឹរ្តូវ សៅសលើ
ផ្នែ កខាងស្កាយននឯកសារសនោះ )
ធរម តា

1

