
 

 
 

Burlington Electric Department 
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burlingtonelectric.com 
 

Phone 802.658.0300 

 

Burlington Electric သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူတုိင္းကုိ တန္ဖုိးထားပါသည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ ေပးေခ်ရာတြင ္အခက္အခဲရိွသည္ကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ နားလည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ရပ္ဆုိင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ ေမးေလ့ေမးထရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ 

ျပဳစုေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ 

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေတာင္းခံလႊာဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? 

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေတာင္းခံလႊာဆုိသည္မွာ သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ သံုးစြဲေသာ 

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ က်သင့္ေငြကုိ ရက္ 30 ၾကာတုိင္း ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပုိ႔ခိ်န္မွာ အဘယ္နည္း? 

Burlington Electric သည္ ရက္ 30 (1 လ) အတြင္းသုံးခ့ဲေသာ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခ၏ က်သင့္ေငြကုိ 

လကုန္ေသာအခါတြင္ ေတာင္းခံပါသည္။ သင္သည္ ေတာင္းခံလႊာကုိ လက္ခံရရိွေသာအခါတြင္ 

ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳရပါမည္။ ေငြပမာဏကုိ ေငြေတာင္းခံလႊာရိွ “Total Amount Due” ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ေငြေတာင္းခံလႊာအတြက္ မည္သုိ႔ ေငြေပးေခ်ရမည္နည္း? 

ေငြသား၊ ခ်က္လတ္မွတ္၊ ေငြပုိ႔လႊာ၊ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္စုေငြကဒ္တုိ႔ျဖင့္ 

ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။  
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Burlington Electric တြင ္သင့္ေငြေပးေခ်မႈအား ပုံစုံအမဳိ်းမဳိ်းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ 585 

Pine Street, Burlington ရိွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔႐ုံးသုိ႔ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

သင္အဆင္ေျပေစရန္ ကားေပၚမွမဆင္းဘဲ ျပတင္းေပါက္မွတစ္ဆင့္ ေပးႏုိင္ရန္လည္း 

စီစဥ္ထားပါသည္။   

သင့္ေပးေခ်မႈ (ခ်က္လတ္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေငြပုိ႔လႊာ) ကုိ သင့္ဆီတြင္ရိွသည့္ 

ေငြေတာင္းခံလႊာႏွင့္အတူ စာအိတ္တြင္ထည့္ၿပီး စာတုိက္မွလည္း ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ု္တုိ႔႐ံုးပိတ္ထားသည့္တုိင္ ေငြေပးေခ်လုိပါက သင္၏ေပးေခ်လႊာအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 

စာတုိက္ပုံးမ်ားထဲမွာ တစ္ခုထဲသို႔ ထည့္ခ့ဲႏိုင္ပါသည္။ စာတုိက္ပုံးမ်ားထဲသို႔ ေငြသားကုိ မထည့္ပါႏွင့္။  

စာတုိက္ပုံးမ်ားကုိ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္-  

City Hall, (Church Street entrance) 

Burlington Electric ဌာန (စာတုိက္ပုံးသည္ ကားေပၚမွေငြေပးေခ်သည့္ ျပတင္းေပါက္ေဘးတြင္ 

ရိွပါသည္) 

သင္သည္ လူကုိယ္တုိင္ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ေပးျခင္းကုိ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  ေနရာတုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္- 

TD Banknorth, တည္ေနရာ 111 Main Street, Burlington 

Hannaford’s Supermarkets (North Avenue, Burlington ႏွင့္ Dorset Street, South Burlington) 

အြန္လုိင္းမွလည္း ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ဝဘ္ဆုိက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။  

ရပ္ဆုိင္းျခင္း သတိေပးခ်က္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? 

ရက္ 30 ၾကာၿပီးေနာက္ သင့္ေတာင္းခံလႊာသည္ ရက္လြန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ထံသို႔ 

သတိေပးစာကုိ  ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိစာတြင္ သင္မွ ေငြေပးေခ်မႈ မျပဳလုပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ 

ေငြေပးေခ်ရန္ စီစဥ္မႈမရိွပါက လ်ွပ္စစ္ေပးလႊတ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပပါရက္ သို႔မဟုတ္ 

ထုိရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္  ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေဖာ္ျပထားပါမည္။ 
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ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္မည့္ သတိေပးစာကုိ ရရိွပါက သင္ဘာလုပ္သင့္သနည္း? 

ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္မည့္ သတိေပးစာကုိ သင္ရရိွၿပီး ေပးေခ်မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက စိတ္မပူပါႏွင့္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံုစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဌာန 865-7300 သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိပါက သင့္ကုိ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ သင္၏သံုစြဲမႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္းမရိွေစရန္ အကူအညီေပးလုိပါသည္။  

 

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ သင္မေပးေခ်ႏုိင္ပါက သင္ဘာလုပ္သင့္သနည္း? 

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ မေပးေခ်ႏုိင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံုစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဌာန 865-7300 သို႔ 

ဖုန္းေခၚဆုိပါ။   

သင့္ကုိ ဆက္လက္သံုးစြဲေနေစႏုိင္ရန္အတြက္ ေပးေခ်မႈအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေရးကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 

သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ ကုိယ္စားလွယ္မွ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ ကုိယ္စားလွယ္မွ အနာဂတ္၏ 

ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားအတြက္လည္း  ေငြေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္ကုိ ကူညီသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ေငြေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္သည္ သုံးစြဲသူမ်ားအား တူညီေသာ ေငြေၾကးပမာဏကုိ 12 လ ကာလအတြင္း 

လစဥ္ေပးေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ သုံးစြဲသူမ်ား 

လစဥ္လတုိင္း ေငြေပးေခ်ရန္က်န္ရိွသည့္အတြက္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမွ 

ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။  

 

ေဆာင္းရာသီတြင္ အေႏြးေပးျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြကုိ မေပးႏုိင္ပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း? 

ေဆာင္းကာလအတြင္း အေႏြးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ ေပးေခ်ရန္အတြက္ 

အကူအညီလုိပါက ေလာင္စာအကူအညီ ေထာက္ပ့ံေငြအတြက္ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အကူအညီ 

ရရိွရန္အတြက္ သင္သည္ ေလ်ွာက္လႊာကုိ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ကုိ ရယူရပါမည္။  

ေလ်ွာက္လႊာရယူရန္ ေအာက္ပါနံပါတ္မ်ားကုိ ဖုန္းေခၚပါ-  
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လူမႈဖူလုံေရးဌာန ေနအိမ္စြမ္းအင္အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္- (800) 479-6151 

Age Well (အသက္ 60 ေက်ာ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးသည့္ အစီအစဥ္)- (802) 865-0360 

Champlain ေတာင္ကုန္းေဒသ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိေအဂ်င္စီ- WARMTH အစီအစဥ္ (802) 863-6248 

သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ မည္သည့္အခိ်န္တြင္ ေခၚဆုိရမည္နည္း? 

သင့္အတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာႏွွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေမးျမန္းလုိပါက ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ 

ကုိယ္စားလွယ္ထံ (802) 865-7300 သို႔ ေခၚဆုိပါ။ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ကူညီေျဖၾကားရန္ အသင့္ရွိေနပါတယ္။  


