Agua la Vista သည္ OWASA ၏ ဆန္းသစ္ေသာ မီတာတိင
ို း္ တာေရးကိရိယာ အေျခခံအေဆာက္အအံို (AMI) အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ Orange Water ႏွင့္ Sewer Authority
(OWASA) တိသ
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င င္ Chapel Hill-Carrboro ေနရာအတင္းေရဝန္ေဆာင္မႈမ ားကိို တိိုးျမႇင့္ရန္ ႏွင့္ ေရမီတာ တိိုင္းတာမွတ္တမ္း
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ိို ေရအသံိုးျပ မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ႏိိုင္ရန္ ႏွင့္ သံိုးစငကန
ို ္ခန္းေသာပမာဏ သတိေပးခ က္မ ားအား (လာမည့္ 2019 တင္)
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စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚၿပီးေျမာက္ရန္ 2 ႏွစ္ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မည္။ ေလာေလာဆယ္တင္ ဆက္သယ္မႈကန္ယက္ ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝငယာ အေျခခံအေဆာက္အအံိုမ ားကိို တပ္ဆင္ေနပါသည္။
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