BODEGA BAY PUBLIC UTILITY DISTRICT

________________

P.O. BOX 70 • 265 DORAN PARK ROAD • BODEGA BAY, CALIFORNIA 94923 TELEPHONE 707-875-3332
FAX 707-875-9610

Ngày:

Số tài khoản:

Gửi Đến:

Địa chỉ
phục vụ:
THÔNG BÁO QUÁ HẠN VÀ KẾT THÚC

Tổng số tiền $ ___ bao gồm các khoản phí quá hạn cho dịch vụ nước và cống rãnh đối với địa chỉ trên,
cộng với các khoản phí trễ hiện tại, phải được thanh toán trước ngày_________________.
Nếu ngày này không nhận được tiền đầy đủ, dịch vụ nước sẽ bị ngừng và hóa đơn hai tháng một lần sẽ
tiếp tục tích lũy. Khoản phí kết nối lại lên tới MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100.00) sẽ bị đánh giá trên mỗi tài
khoản trước khi dịch vụ có thể được nối lại.
BODEGA BAY PUBLIC UTILITY DISTRICT
Từ _____________________________________
Janet Ames, Tổng Giám Đốc

TỔNG SỐ TIỀN THIẾU: $ __________

Khách hàng có thể:
1. trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, hãy khởi kiện hoặc yêu cầu
điều tra của Quận liên quan đến dịch vụ hoặc chi phí.
2. trong vòng mười ba (13) ngày kể từ ngày thông báo này, hãy yêu cầu gia hạn thời hạn trả nợ
trên cơ sở vượt quá khả năng trả nợ đầy đủ của ông bà trong thời gian trả bình thường và
khoản tiền nợ được khấu trừ trong thời gian dài hơn.
3. trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, hãy yêu cầu thông tin về sự
có sẵn cho việc hỗ trợ tài chính bao gồm các nguồn tư nhân, địa phương, tiểu bang hoặc liên
bang, nếu có.
4. trong vòng mười ba (13) ngày kể từ ngày thông báo này, cung cấp chứng nhận của bác sĩ có
bằng, rằng việc ngừng cung cấp dịch vụ nước sẽ đe dọa đến tính mạng của khách hàng và
khách hàng không đủ khả năng tài chính để trả tiền dịch vụ trong thời hạn bình thường và
sẵn sàng ký hợp đồng khấu trừ với Quận.
Những yêu cầu như vậy có thể được gửi đến Tổng Giám đốc Quận bằng thư hoặc qua điện thoại
theo địa chỉ trên và số.
Ông Bà cũng có thể yêu cầu một bản sao về chính sách của Quận về việc ngừng dịch vụ cư dân
tại cùng số điện thoại hoặc địa chỉ.

