
                     
 
Petsa:        Account #  
 
 
Para kay:       Siniserbisyuhang 
        Address:  
 

ABISO SA PAGKADELINGKUWENTE AT NAKABINBING PAGPUTOL 
 
Ang kabuuang halagang $_______ na kinabibilangan ng mga delingkuwenteng singil para sa serbisyo sa 
tubig at alkantarilya para sa ari-arian sa itaas, dagdag ang kasalukuyang mga singil para sa pagkaantala, 
ay dapat mabayaran bago lumampas ang _____________________. 
 
Kung hindi matatanggap ang buong kabayaran bago lumampas ang petsang ito, puputulin ang serbisyo 
ng tubig at ang singil na kada dalawang buwan ay patuloy na maiipon. Isang singil para sa muling 
pagpapakonekta ng hanggang ISANG DAANG DOLYARES ($100.00) ang tatasahin sa bawat account 
bago maibalik ang serbisyo. 
 
BODEGA BAY PUBLIC UTILITY DISTRICT  (DISTRITO NG PAMPUBLIKONG UTILIDAD NG BODEGA BAY) 
 
Ni_____________________________________    KABUUANG HALAGA: $ __________ 
            Janet Ames, General Manager 
 
Ang customer ay maaaring: 

1. sa loob ng limang (5) araw ng pagtanggap ng abisong ito, simulan ang isang  
reklamo o kahilingan para sa isang imbestigasyon ng Distrito tungkol sa naturang serbisyo o mga 
singil. 
 
2. sa loob ng labintatlong (13) araw ng petsa ng abisong ito, humiling ng isang  
pagpapalawig sa panahon ng pagbabayad batay sa ito ay higit pa sa kanyang kakayahang 
magbayad nang buo sa normal na panahon ng pagbabayad at na ito ay unti-unting mabayaran 
sa loob ng mas mahabang panahon. 

3. sa loob ng limang (5) araw ng pagtanggap ng abisong ito, humiling ng impormasyon   
tungkol sa makukuhang tulong na pampinansyal kabilang ang mga pribado, lokal, pang-estado o 
pederal na mapagkukunan, kung mayroon. 

4. sa loob ng labintatlong (13) araw ng petsa ng abisong ito, magbigay ng  
sertipikasyon ng isang lisensyadong doktor na ang pagputol sa serbisyo ng tubig ay banta sa 
buhay ng customer at na ang customer ay walang pampinansyal na kakayahang bayaran ang 
serbisyo sa loob ng normal na panahon ng pagbabayad at siya ay pumapayag na pasukin ang 
isang kasunduan sa amortisasyon sa Distrito.  

Ang mga naturang kahilingan ay maaaring iparating sa General Manager ng Distrito sa 
pamamagitan ng liham o telepono sa address at numero sa itaas.  
 
Maaari ka ring humiling ng kopya ng patakaran ng Distrito hinggil sa pagputol ng residensyal na 
serbisyo sa parehong numero ng telepono o address. 

DISTRITO NG PAMPUBLIKONG UTILIDAD NG BODEGA BAY  _________        
P.O. BOX 70 • 265 DORAN PARK ROAD • BODEGA BAY, CALIFORNIA 94923  TELEPONO 707-875-3332 

                      FAX 707-875-9610 


