CITY OF BATTLE CREEK
CITY MANAGER - COMMUNICATIONS

Battle Creek ၿမိဳ႕၌ မီး႐ွိဳ႕ခြင့္ ပါမစ္

အေပ်ာ္သက္သက္ မီး႐ွိဳ႕ရာတြင္ မီး႐ွိဳခြင့္ ပါမစ္မလိုပါ၊ သို႔ေသာ္ျငားလည္း၊ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမွာ ၃ေပ (သို႔မဟုတ္)
၃ေပထက္နည္းေသာ အက်ယ္အဝန္းပမာဏ ႏွင့္ အျမင့္ ၂ေပ (သို႔မဟုတ္) ၂ေပေအာက္သာ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အေပ်ာ္သေဘာ၊
ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ အခမ္းအနားႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ အခ်က္အၿပဳတ္၊ ေႏြေထြးေစရန္အျဖစ္ (သို႔မဟုတ္) အျခားတူညီသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။
အျခားမီး႐ွိဳ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက၊ မီး႐ွိဳ႕ခြင့္ ပါမစ္ ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ City Hall မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီရံုး၊
10 N. Division St. တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္း ၂၆၉-၉၆၆-၃၃၄၈ သို႔ေခၚဆိုၿပီး ေျမးခြန္းမ်ား ေျမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
မီး႐ွိဳ႕ျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေလ့လာပါ။
၁။ အကယ္၍ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားထံမွ မီးခိုးမ်ား (သို႔မဟုတ္) အနံ ့မ်ား ေၾကာင့္တိုင္ၾကားခံရပါက မီးသတ္ဌာနမွ
မီးၿငိမ္းရန္ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ခ်က္ျခင္းလိုက္နာရမည္။
၂။ ပါမစ္ေပၚ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ေနရာ၌သာ ခြင့္ျပဳၿပီး ပါမစ္ေပးသည့္ ႏွစ္၏ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ အထိသာခြင့္ျပဳပါသည္။
၃။ ပါမစ္အတြက္ ေပးထားသည့္ေငြမ်ားကို ျပန္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။ မီးမ႐ွိဳ႕မိျခင္း (သို႔မဟုတ္) တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္
မီးၿငိမ္းရန္ အမိန႔္ေပးလွ်င္လည္း ေငြျပန္အမ္းမည္မဟုတ္ပါ။
၄။ မီးခိုးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမီးသတ္အရာရွိ (သို႔မဟုတ္) ရဲအရာရွိမ်ားကို ပါမစ္ရရွိထားသူက
ထိုပါမစ္ေကာ္ပီ ကို ျပသရပါမည္။
၅။ မီး႐ွိဳ႕မည့္ေနရာ၌ မီး႐ွိဳ႕ရန္ ေျမပိင
ု ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မီးသတ္ အႀကီးအကဲ ႏွင့္ မီးသတ္ အရာရွိမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားသည့္ ပါမစ္ကို
ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
၇။ မီး႐ွိဳ႕သည့္ေနရာတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) အထက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ရွိရမည္။ မီးကို အၾကည့္အ႐ွဳမဲ့ မထားရ။
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၈။ သစ္ကိုင္းငယ္မ်ား၊ ျခံေျမအမွက
ို ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာသစ္ခက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္လက္မထက္ငယ္ေသာ
ခ်ံဳမ်ားကိုသာမီး ႐ွိဳ႕ခြင့္ရွိပါသည္။ သစ္ရြက္မ်ားႏွင့္ ရိတ္ၿပီးသားျမက္ပင္မ်ားကိုမီး မ႐ွိဳ႕ရ။
၉။ ေရာ္ဘာ၊ ပလတ္စတစ္၊ အမွိုက္သရိုက၊္ သားေရ၊ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရး၌ အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား၊
ေရနံပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးသုတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) မီးေလာင္လြယ္သည့္ အရာမ်ား (သို႔မဟုတ္)
မီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား(သို႔မဟုတ္) အရည္မ်ားကို မီးမ႐ွိဳ႕ရ။
၁၀။ မီး႐ွိဳ႕သည့္ေနရာသည္ အေဆာက္အအုမ
ံ ွ အနည္းဆံုး ေပ ၅၀ ခန္႔အကြာရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူ
အသံုးျပဳသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳပါ။
၁၁။ မီးပံု၏ အရြယ္အစားမွာ အျမင့္၊ ၃ ေပ ႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း ၈ ေပ သာရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၂။ မီးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ ့မႈမရွရ
ိ န္ ပါမစ္ရရွိထားသူမွ ႀကိဳးစားတာဝန္ယူ ကာကြယ္ရပါမည္။
၁၃။ မီး႐ွိဳ႕မႈကို ေနထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေနမဝင္ခင္ မိနစ္ ၃၀ အလို အတြင္းသာခြင့္ျပဳပါသည္။
၁၄။ ပါမစ္ရရွိထားသူသည္ မီး႐ွိဳ႕မႈမွရ ရွိႏိုင္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ားကို တာဝန္ယူရန္
လက္ခံထားၿပီး အပ်က္အစီးမ်ားေၾကာင့္ Battle Creek ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အျပစ္မတင္ရန္ လက္ခံထားပါသည္။
၁၅။ အထက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာပါက ျပည္သူ႔ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏ ျပစ္ဒဏ္မွာ $၅၀ ပထမအႀကိမ္၊ $၁၀၀ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္တြင္
$၂၀၀ ဝန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပါမစ္ရယူရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီရံုး၌ မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ၊ တနလာၤ မွ ေသာၾကာေန႔ အတြင္း ေလွ်ာက္ယူႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္ခမွာ $၂၅ ျဖစ္ၿပီး၊ လူကိုယ္တိုင္ cash၊ check၊ (သို႔မဟုတ္) credit card ျဖင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ credit
card အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက၊ ကတ္သံုးခ အပိုဝန္ေဆာင္ခ ရွိပါသည္။
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မွတ္ခ်က္။ ။ Battle Creek ၿမိဳ႕အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ သစ္ရြက္မ်ားကို ပလတ္စတစ္ အိတ္ မဟုတ္ေသာ စကၠဴအိတ္
ကိုအသံုးျပဳၿပီး ပလပ္ေဖာင္းနား၌ ထားၿပီး Waste Management အဖြဲ႕မွ ပံုမွန္အခိ်န္တြင္ မက္လဆန္းမွ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းပိုင္းထိ
သိမ္းယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕၏ ေျမၾသဇာျဖစ္ရန္ စြန္႔ပစ္သည္ေနရာ Brice Pit၊ 715 W. River Road သို႔စြန္႔ပစ္ႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိန္မ်ားမွာ၊ မနက္ ၇:၃၀ မွ ညေန ၇:၀၀ နာရီ၊ တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ထိျဖစ္ၿပီး စေန႔တြင္ မနက္ ၉:၀၀နာရီမွ ညေန
၅:၀၀ နာရီထိျဖစ္ပါသည္။ သစ္ရြက္မ်ားကို ျမက္ရိတ္စက္ျဖင့္ သိမ္းက်ံဳးပါက လမ္းမေပၚအထိ သိမ္းက်ံဳးျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ေရလက္ၾကားမ်ားကိုထိ သိမ္းက်ံုးရမည္မဟုတ္ပါ။
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