Cách Truy Cập Thông Tin Xác Nhận
Những cách sau đây có thể sẽ giúp quý vị nhận thông tin xác nhận cư trú của mình.

Chủ Sở Hữu Tài Sản
Để tìm kiếm thông tin thuế bất động sản và tài sản cá nhân trên trang mạng của
Cơ Quan Thu Thuế Hạt Clay, hãy truy cập: www.claycountymo.gov/collector/.



Nhấp vào “Truy Cập Trực Tuyến” trên menu ở cột bên trái.
Có ba tùy chọn để tìm kiếm hồ sơ tài sản của quý vị. Quý vị cần phải gửi
“Tóm Tắt Tài Khoản Tài Sản”.

Thông Tin Về Tiện Ích
KCP&L (Sở Điện Lực và Chiếu Sáng tại Thành Phố Kansas):
 Gọi (816) 471-5275
 Nhấn “4”.
 Nhập số điện thoại có 10 chữ số liên kết với tài khoản KCP&L của quý vị.
 Nhấn “1” khi được hỏi có đúng hay không.
 Nhấn “0” khi được hỏi số tài khoản của quý vị, và đợi một người đại diện.
 Hỏi người đại diện về “Thư Xác Nhận Dịch Vụ” được gửi fax tới số điện thoại
ở trường của học sinh.
SPIRE:
 Truy cập www.spireenergy.com
 Nhấp vào nút đăng nhập (nếu quý vị không có tài khoản trực tuyến, nhấp vào
nút đăng ký để lập tài khoản)
 Sau khi đăng nhập vào tài khoản của quý vị, cuộn xuống dưới cuối trang cho
đến khi quý vị nhìn thấy “Tải Về Thư Tài Khoản”.
 Nhấp vào tệp pdf “Cư Trú”.
 In hoặc tải về thư và gửi đến trường của quý vị.
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