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ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب و وﺻول ﺑدھﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن  -ﺣﺳﺎبھﺎی آب
ﺳﯾﺎﺳت

ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ آب ﺗﺎﻣﯾنﺷده را طﺑﻖ ﻧرﺧﮭﺎ و ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس« ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﭘردازﻧد.
2.3-2

روﯾﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط

ﺑﮫ »ﺑﺧش  ،2.5ﻗطﻊ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ »ﺑﺧش  ،2.12ﮐﺎرﻣزدھﺎ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
2.3-3

روﯾﮫھﺎی ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب
اﻟف.

ب.

روﯾﮫ ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻋﺎدی
.1

ﺻورﺗﺣﺳﺎب ھر ﺣﺳﺎب آب ﺑﺎﯾد ھر دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﺎدر ﺷود.

.2

 21روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳررﺳﯾد ﭘرداﺧت ،ﺣﺳﺎبھﺎ ﻣﺗﺧﻠف ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد.

.3

ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﺗﺧﻠف ﻣﺷﻣول ﺟرﯾﻣﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﭘرداﺧت ،طﺑﻖ »ﺑﺧش  «2.12ﻣﯽﺷوﻧد و اﺧطﺎر
ﻋدم ﭘرداﺧت در ﻣوﻋد ﻣﻘرر ﺑرای آن ﺑﺎ ﭘﺳت ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣﺷﺗری در ﺑﺎزه دو ﺳﺎﻟﮫ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﭘرداﺧت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﺟرﯾﻣﮫ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻟﻐو ﻣﯽﺷود.

.4

اﮔر ﻣﺷﺗری ﻧﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت آب را در دوره ﭘرداﺧت ﻋﺎدی ﺑﭘردازد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﭘﯾش از
ﻗطﻊ ﺷدن ﺧدﻣﺎت ،ﺑﺎ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد و ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻣدﯾد ﯾﺎ اﺟرای طرح
ﭘرداﺧت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑدھﯽ ﺷود ﺗﺎ از ﻗطﻊ ﺷدن ﺧدﻣﺎت ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺟواﻧب ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت ﻣﯽﭘردازد و درﺑﺎره ﺗوﺟﯾﮫﭘذﯾر ﺑودن ﺗﻣﮭﯾدات ﭘرداﺧت
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد.

.5

اﮔر اﺧطﺎر ﻋدم ﭘرداﺧت در ﻣوﻋد ﻣﻘرر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻗﺑض ﻧﺷود و ﻣﺷﺗری ،ﻗرارداد
ﺗﻣﮭﯾدات ﭘرداﺧت را ﺑﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻧﻌﻘد ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد ،ﻣراﺣل ﻣﻧدرج در »ﺑﺧش  ،2.5ﻗطﻊ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت« ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽﺷود.

روﯾﮫ ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
.1

اﮔر ﻣﺷﺗری ﺣﺳﺎب ﺧود را ﺑﺑﻧدد ،ﺧواﻧش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻧﺗور ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد و ﺻورﺗﺣﺳﺎب
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود.

.2

اﮔر ﻣﺑﻠﻎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ظرف  21روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ از ﺳررﺳﯾد ﭘرداﺧت ﻧﺷود ،ﻧﺎﻣﮫای ﺑﺎ
ﻋﻧوان ﯾﺎدآوری ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌوق ﺑرای ﻣﺷﺗری ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﻣﺷﺗری
ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮔر »ﻣﻧطﻘﮫ آب ﻓﻠﯾﮑس« ﻣﺑﻠﻎ را درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧد ،اﻗداﻣﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
وﺻول ﺑدھﯽ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
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پ.
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ﺑدھﯽ ﭘرداﺧتﻧﺷده ﻣﺷﺗری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﯾﮕر ﺣﺳﺎبھﺎی ھﻣﺎن ﻣﺷﺗری اﻓزوده ﺷود .اﯾن
ھزﯾﻧﮫھﺎ در ﺣﺳﺎب ﻓﻌﺎل ﻣﺷﺗری ﻣﻧظور ﻣﯽﺷود و اﮔر ﺑدھﯽ ﺗﺳوﯾﮫ ﻧﺷود ،ﻣﺷﻣول »ﺑﺧش
 ،2.5ﻗطﻊ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت« ﻣﯽﺷود.

ردهھﺎی ﺳروﯾس
در »ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس« ردهھﺎی ﺧدﻣﺎت آبرﺳﺎﻧﯽ زﯾر ﺑرﻗرار اﺳت.
رده

ت.

ﮐد

ﺷرح

ﺧﺎﻧﮕﯽ

)(D

ﭼﻧد-ﺧﺎﻧوادهای

)(M

ﺗﺟﺎری

)(C

دوﻟﺗﯽ

)(G

آﺑﯾﺎری

)(I

آﺑﯾﺎری  -دوﻟﺗﯽ

)(F

آﺑﯾﺎری  -ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﮐﺷﺎورزی

)(A

ﻣوﻗت

)(T

ﻣﻧزل ﺗﮏ-ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺻرف داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ،ﺷﺎﻣل
ﺧﺎﻧﮫھﺎی دارای واﺣدھﺎی ﺧﺎﻧواده دوم ،ﯾﻌﻧﯽ »آﭘﺎرﺗﻣﺎن
ﻓرﻋﯽ« ).(granny flat
ﺑﯾش از ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ )آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،دوﺑﻠﮑس ،ﭘﺎرک
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﺎر ،ﮐﺎﻧدوﻣﯾﻧﯾوم( ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﯾﮏ ﮐﻧﺗور واﺣد
ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﺎﻣل واﺣدھﺎی ﺧﺎﻧواده دوم ﻧﻣﯽﺷود.
ﮐﺎرﺑرد ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠط )ﻣﺛﻼً ﺗﺟﺎری و ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮐﻧﺗور واﺣد(.
ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭرھﺎ ،اﯾﺎﻟتھﺎ ،ﻧواﺣﯽ آﻣوزش و
ﭘرورش و(...
ﻓﻘط ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ،ﺑدون اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ
ﺳﺎزهھﺎی دﯾﮕر ،ﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ.
ﻓﻘط ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ ،ﺑدون اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ
ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ .ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﻧرخ رده آﺑﯾﺎری ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷود.
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮏ-ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮐﺷﺎورزی را
ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧد .ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﻧرخ رده آﺑﯾﺎری ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷود.
ﺑرای اﻣور ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز از ﮐﻧﺗور ﻣوﻗت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود.

ﺿرورت ﭘزﺷﮑﯽ

)(Q

آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ

)(S

ﺣﺳﺎب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻧرخ آب وﯾژه ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط
ﭘزﺷﮑﯽ )ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﭘزﺷﮏ ﻧﯾﺎز دارد(.
ﻟوﻟﮫ آب اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر آﺗش )ﺑدون ﮐﻧﺗور(.

آﺗشﻧﺷﺎﻧﯽ  -دوﻟﺗﯽ

)(U

ﻟوﻟﮫ آب اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر آﺗش ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ )ﺑدون
ﮐﻧﺗور(.

ردهﺑﻧدیھﺎی ﻣورد اﻋﺗراض
ھر ﺷﺧص ،ﺷرﮐت ،ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ھر ﻧﮭﺎد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ردهﺑﻧدی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
ﺗوﺳط »ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس« ﻣﻌﺗرض ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ دارد اﻋﺗراض ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﻧد؛ ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ
اﻋﺗراض ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣﻧطﻘﮫ واﻗﻊ در 7811 University Avenue, La Mesa, California
 91942ﺗﺳﻠﯾم ﺷود .اﻋﺗراض ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫﺑﻧدی ،ﺷرح اﻧواع ﻣﺻﺎرف
آﺑﯽ ،ﻣﺟوزھﺎ ،ﭘرواﻧﮫھﺎ ،ﺳواﺑﻖ ﮐﺳب و ﮐﺎر و اﺳﻧﺎد ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻧﺗور)ھﺎی( ﻣورد ﻧظر واﻗﻊ
در ﻗطﻌﮫ ﻣﻠﮏ ﻣورد ﺑﺣث ﺑﺎﺷد .ردهﺑﻧدی ﻣﺟدد ،ﻣﺷﻣول ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ دورهای و اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑرای
ﮐﺳب ﺻﻼﺣﯾت ﺗداوم ردهﺑﻧدی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧرخ ردهﺑﻧدیﺷده اﺳت .ﻣدﯾرﮐل ،ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻧﺗﺧب وی ﺑﮫ
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ﭼﻧﯾن اﻋﺗراﺿﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺻورت ﭘﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﺿوری ظرف  15روز از ﺗﺎرﯾﺦ
درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗراض ،اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .ﺗﺻﻣﯾم ﻣدﯾرﮐل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻧﺗﺧب وی ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود.
ث.

اﻋﺗراض
.1

اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﺧواھد ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ ﺻﺣت ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺧود اﻋﺗراض ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد اﻋﺗراض ﺧود
را ﭘﯾش از ﺳررﺳﯾد ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧد .اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧدﻣﺎت
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﻧﺎظر ﯾﺎ ﻣدﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻧﺗواﻧد ﻣﺷﺗری را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧد ،ادﻋﺎی وی ﺗوﺳط ﻣدﯾر
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.

.2

ﻣدﯾر ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ را ﻣدﯾرﮐل ﻣﻧﺻوب ﻣﯽﮐﻧد .روﻧد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﺑررﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت
ﭘرداﺧت ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﺎﯾر طرحھﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣﯽﺷود.

.3

اﮔر ﻣﺷﺗری از ﺗﺻﻣﯾم ﻣدﯾر ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ راﺿﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ظرف ھﻔت روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺑرای
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺗوﺳط ھﯾﺎت ﻣدﯾره درﺧواﺳت ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﻋﻼم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد
ﻧزد ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺣﺎﺿر ﺷود.

.4

ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.

.5

در دوره رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ ﺻﺣت ﺻورﺗﺣﺳﺎب ،ﺳروﯾسدھﯽ ﻗطﻊ
ﻧﻣﯽﮔردد .ﭘس از اﻋﻼم ﺗﺻﻣﯾم ،ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳررﺳﯾد ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﯾﺎ ھﻔت روز
ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺗﺻﻣﯾم ،ھر ﮐدام ﮐﮫ ﮐﮫ دﯾرﺗر ﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﺟرﯾﻣﮫھﺎ را
ﺑﭘردازد ﺗﺎ از ﻗطﻊ ﺳروﯾس ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺷود.
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ﻗطﻊ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت
ﺳﯾﺎﺳت

اﮔر ھزﯾﻧﮫ آب ﯾﺎ دﯾﮕر ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرداﺧت ﻧﺷود ،ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس ﺳروﯾس آب را ﻗطﻊ ﻣﯽﮐﻧد.
2.5-2

ﺗﻌﺎرﯾف

»ﻋدم ﭘرداﺧت« ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﺷﺗری در ﭘرداﺧت ﺗﻣﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﺟراﯾم ﻣﻌوق ﺗﺎ
ﺳررﺳﯾد اﺧطﺎر ﻋدم ﭘرداﺧت در ﻣوﻋد ﻣﻘرر ﯾﺎ اﺧطﺎر ﻗطﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از ﺳوی ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت.
»ﻗطﻊ« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗوﻗف ﺳروﯾسدھﯽ در ﻣﺣل ﻣرﺗﺑط از طرﯾﻖ ﺑﺳﺗن و/ﯾﺎ ﻗﻔل ﮐردن ﮐﻧﺗور ﯾﺎ ﺑرداﺷﺗن ﮐﻧﺗور اﺳت.
2.5-3

روﯾﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط

ﺑﮫ »ﺑﺧش  ،2.3ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب و وﺻول ﺑدھﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن  -ﺣﺳﺎبھﺎی آب« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ »ﺑﺧش  ،5.3ﮐﻧﺗرل اﺗﺻﺎل ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
2.5-4

روﯾﮫ

اﮔر ﺑدھﯽ ﻣﺷﺗری ظرف  60روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﻠف ﭘراﺧت ﻧﺷود ،ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺗری ﻣﺷﻣول ﻗطﻊ ﺳروﯾسدھﯽ ﻣﯽﺷود.
اﻟف.

اﺧطﺎرھﺎ
.1

ﭘس از اﻓزودن ﺷدن ﺟرﯾﻣﮫ دﯾرﮐرد ﭘرداﺧت ،اﺧطﺎرھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﺗﺧﻠف
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود .در ﺑرﮔﮫ اﺧطﺎر ،ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﺑدھﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﻗطﻊ ،ذﮐر ﻣﯽﺷود.

.2

ﺑرای ﺳروﯾس ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،اﺧطﺎرھﺎی زﯾر ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود.
اﻟف.

ﻣﻧطﻘﮫ ﺣداﻗل  15روز ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب ،اﺧطﺎر ﻗطﻊ را از طرﯾﻖ ﭘﺳت
ﺑرای ﻣﺷﺗری ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﺧطﺎر ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت زﯾر اﺳت:
.1
.2
3.
.4
.5
.6

ب.

ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗری
ﻣﺑﻠﻎ ﺑدھﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗرﺗﯾب دادن ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﻗطﻊ ﺳروﯾس
ﻓرآﯾﻧد اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﻗرارداد طرح ﭘرداﺧت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑدھﯽ
ﻓرآﯾﻧد ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس

در ﺷراﯾط زﯾر ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺣداﻗل  10روز ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب ﯾﮏ اﺧطﺎر ﺑﮫ
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس ﻣﯽﻓرﺳﺗد (1) :اﮔر آب از طرﯾﻖ ﮐﻧﺗور اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﺷود؛
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) (2اﮔر آب از طرﯾﻖ ﺳروﯾسدھﯽ دارای ﮐﻧﺗور ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮏ-ﺧﺎﻧواده ،ﺳﺎزه
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﭼﻧد-واﺣدی ،ﭘﺎرک ﻣﻧزل ﺳﯾﺎر ﯾﺎ اردوﮔﺎه ﮐﺎرﮔران ﻣزرﻋﮫ اراﺋﮫ ﺷود و
ﻣدﯾر ،ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺗﺻدی ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺗری رﺳﻣﯽ ﻋﻧوان ﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﯾﺎ ) (3اﮔر
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘﺳﺗﯽ ﻣﺷﺗری رﺳﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾسدھﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .ﻣﺧﺎطب اﺧطﺎر،
»ﺳﺎﮐن« ﻣرﺑوطﮫ ﺧواھد ﺑود ،ﺣﺎوی ھﻣﺎن اطﻼﻋﺎت اﺧطﺎر ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﺳت و ﺑﮫ
ﺳﺎﮐﻧﺎن اطﻼع ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ را دارﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ﺣﺳﺎب ﻣﺗﺧﻠف،
ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد .ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﺗری
ﻣﻧطﻘﮫ در زﯾرﺑﺧش )ث( اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .اﮔر ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﺗواﻧد ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻠﮏ
ﻣﺳﮑوﻧﯽ دارای ﮐﻧﺗور اﺻﻠﯽ ،اﺧطﺎر ﭘﺳﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧد ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت و از
راهھﺎی دﯾﮕر ﺑرای اﺑﻼغ اﺧطﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد

.3
ب.

پ.

ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت و ﺑﺎ روشھﺎی ﻣﻌﻘول ،ﺣداﻗل ھﻔت روز ﭘﯾش از ﻗطﻊ
ﺳروﯾس ،ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺿوری ﺑﺎ ﻣﺷﺗری رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺳﺎﮐن
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾسدھﯽ ،اﻗدام ﺧواھد ﮐرد .ﻣﻧطﻘﮫ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اراﺋﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺗﺑﯽ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
و ﺑررﺳﯽ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب را اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد.

ت.

اﮔر ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺳﺎﮐن
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾسدھﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﺑرﮔﮫ
اﺧطﺎر ﻗطﻊ ﻓوری ﺳروﯾس و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن ﺳﯾﺎﺳت را در ﻣﺣﻠﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر در
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾسدھﯽ ﻗرار دھد .اﺧطﺎر و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺣداﻗل 48
ﺳﺎﻋت ﭘﯾش از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗطﻊ ﺳروﯾس در ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻗرار داده ﻣﯽﺷود.

ﺑرای ھﻣﮫ ﺳروﯾسھﺎی دﯾﮕر ،ﺷﺎﻣل ﺳروﯾسھﺎی ﺗﺟﺎری ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻠﮏ
را ﺣداﻗل  10روز ﭘﯾش از ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﻗطﻊ از ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﮐﻧد.

ﺷراﯾط ﻗطﻊ ﻧﺷدن ﺳروﯾس
.1

.2

»ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس« ﺳروﯾس آب ﻣﺳﮑوﻧﯽ را ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت در ﺷراﯾط زﯾر ﻗطﻊ
ﻧﻣﯽﮐﻧد:
اﻟف.

در طول روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻋﺗراض ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﻣﺷﺗری ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﺗراض ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﻠف اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.

ب.

در طول روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣﺷﻣول »ﺑﺧش  ،2.3ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب و
وﺻول ﺑدھﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن  -ﺣﺳﺎبھﺎی آب«.

پ.

در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗری ،ﻣﺷﻣول ﺗﻣدﯾد ﯾﺎ دﯾﮕر ﺗواﻓﻘﺎت ﭘرداﺧت
ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺷﺗری ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﺗﺎﯾﯾدﺷده ﻋﻣل ﮐﻧد.

در ﺿﻣن ،ﺳروﯾس ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﺷرط زﯾر را ﺑرآورده ﮐﻧﻧد ،ﻗطﻊ ﻧﺧواھد
ﺷد:
اﻟف.

ﻣﺷﺗری ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ در ﭼرﺧﮫ ﻋﺎدی ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﻧطﻘﮫ ،از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻧﯾﺳت ،و
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ب.

ﻣﺷﺗری ،ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺎﺟر ﻣﺷﺗری ،ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ از اراﺋﮫدھﻧده ﻣﺟﺎز ﻣراﻗﺑت اوﻟﯾﮫ ﺛﺎﺑت
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗطﻊ ﺳروﯾس زﻧدﮔﯽ ﯾﮑﯽ ازﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻠﮏ را ﺑﮫ ﺧطر ﺧواھد اﻧداﺧت ﯾﺎ
ﺗﮭدﯾدی ﺟدی ﺑرای ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ وی ﻣﺣﺳوب ﺧواھد ﺷد ،و

ت.

ﻣﺷﺗری ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﺑﺳﺗن ﻗرارداد طرح ﭘرداﺧت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑدھﯽ
ﺑﺎﺷد.

اﮔر ﻣﺷﺗری ھر ﺳﮫ ﺷرط ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ را ﺑرآورده ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻓرﺻت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ
ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺷدن ﺳروﯾس ﺑﺎ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .ﭘﯾش
از ﻗطﻊ ﺷدن ﺳروﯾس ،ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫدھﻧده ﻣﺟﺎز ﻣراﻗﺑتھﺎی اوﻟﯾﮫ و ﻣﺳﺗﻧدات
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت را اراﺋﮫ ﮐﻧد .از اﯾن ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر
اﺷﺎره ﮐرد) :اﻟف( اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻣﺷﺗری ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺧدﻣﺎت  ،CalWORKS، CalFreshﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ،Medi-Cal ،درآﻣد ﺗﺎﻣﯾﻧﯽ ﻣﮑﻣل/ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﭘرداﺧت ﻣﮑﻣل اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾژه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﮑﻣل ﻣﺧﺗص زﻧﺎن ،ﮐودﮐﺎن و ﻧوزادان را
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ )ب( اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ اﻣﺿﺎﺷده ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ﻣﺟﺎزات ﺷﮭﺎدت دروغ ﺑرای اﻋﻼم
اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﺎﻧوار از  200درﺻد ﺳطﺢ ﻓﻘر ﻓدرال ﭘﺎﯾﯾنﺗر اﺳت.
ﭘس از اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻗرارداد طرح ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ﯾﺎ ﺗﻣدﯾد ﺷدن ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ،ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد
ھﻣﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎبھﺎی آﯾﻧده را در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر ﺑﭘردازد .ﻋدم ﭘرداﺧت ﺻورﺗﺣﺳﺎبھﺎی آﯾﻧده
در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر ﺑﺎﻋث ﻓﺳﺦ ﺷدن ﻗرارداد طرح ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ﯾﺎ اﺑطﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧت
ﺗﻣدﯾدﺷده ﻣﯽﺷود .در اﯾن ﺻورت ﭘرداﺧت ﻓوری ھﻣﮫ ﺑدھﯽھﺎی ﭘرداﺧتﻧﺷده ﺿرورت
ﻣﯽﯾﺎﺑد .در ﺿﻣن ،اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﻣدت  60روز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از اﺟرای ﺗواﻓﻘﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ،ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﺻورﺗﺣﺳﺎبھﺎی ﺟﺎری ﺳروﯾس آب ﺗﺧطﯽ ﮐﻧد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘس از ﺻدور اﺧطﺎر ﭘﻧﺞ روزه ﻗطﻊ ﺳروﯾس ،ﺳروﯾسدھﯽ آب ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد.
ﺻدور اﺧطﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺣﻖ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑررﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس« را از
ﻣﺷﺗری ﺳﻠب ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑدون ﺗﺎﯾﯾد ﻣدﯾرﮐل ،دوره طرح ﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ﻧﺑﺎﯾد از  12ﻣﺎه ﻓراﺗر رود و ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ
ﺻورﺗﺣﺳﺎبھﺎی آﯾﻧده را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﺑﮫ »ﺑﺧش  ،2.3ﺻدور ﺻورﺗﺣﺳﺎب و
وﺻول ﺑدھﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن  -ﺣﺳﺎبھﺎی آب« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
.3

اﮔر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺷﺗری ،ﭘرداﺧت ﺑﺎ ﭼﮏ ،ﭘرداﺧت ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ ﭘرداﺧت آﻧﻼﯾن را ﻧﭘذﯾرد )ﭘرداﺧت
را ﺑرﮔﺷت ﺑزﻧد( ،ﺣﺳﺎب ﭘرداﺧتﻧﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود و ﻣﺷﻣول ﻗطﻊ ﻣﯽﮔردد .ﻓﻘط ﭘرداﺧت
ﻧﻘدی ،ﺣواﻟﮫ ﭘوﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎزﮔﺷتﺧورده ،ھزﯾﻧﮫ
ﺑﺎزﮔﺷت ﭘرداﺧت و ھزﯾﻧﮫ وارﯾز ،در ﺻورت وﺟود ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
اﻟف.

اﮔر ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻗطﻊ ﺳروﯾس ،ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺻورت
ﺣﺿوری ﯾﺎ آﻧﻼﯾن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ در ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ ﻗرار داده ﺷده اﺳت
و/ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺑﻠﻎ را ﭘس از ارزﯾﺎﺑﯽ ھزﯾﻧﮫ وارﯾز ﺑرﮔﺷت زده اﺳت ،ﺑرﮔﮫای ﺑﮫ در
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس اﻟﺻﺎق ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻣﺷﺗری ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﺑرﮔﺷﺗﯽ و
ھزﯾﻧﮫ وارﯾز را در ﺻورت وﺟود ،ظرف ﭘﻧﺞ روز ﮐﺎری ﭘرداﺧت ﮐﻧد ﺗﺎ از ﺑروز
وﻗﻔﮫ در روﻧد اراﺋﮫ ﺳروﯾس و ﺗﺣﻣﯾل ھزﯾﻧﮫ ﺳروﯾس ﻣﯾداﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
ﭘرداﺧت ﻓﻘط ﺑﺎ ﭘول ﻧﻘد ،ﺣواﻟﮫ ﭘوﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.

ب.

اﮔر ﺑﺎﻧﮏ ،ﭼﮏ ﻣﺷﺗری ،ﭘرداﺧت ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ آﻧﻼﯾن وی را ﺳﮫ ﺑﺎر در ﺳﺎل
ﺑرﮔﺷت ﺑزﻧد ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﻋﻼم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺳﮫ دوره ﭘﯾﺎﭘﯽ
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ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﻌدی ،ﭘرداﺧت ﻓﻘط ﺑﺎ ﭘول ﻧﻘد ،ﺣواﻟﮫ ﭘوﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.

پ.

ت.

.4

اﮔر ﺑدھﯽ ﻣﻌوﻗﮫ ھر ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از ھزﯾﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ  3/4اﯾﻧﭼﯽ دو-ﻣﺎھﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺷد،
و ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت طﺑﻖ »ﺑﺧش  «2.5-4ﺑرﻗرار ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻗطﻊ ﺻورت ﻧﻣﯽﮔﯾرد .ھزﯾﻧﮫھﺎ
ﺑﮫ دوره ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻋﺎدی ﺑﻌدی ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.

.5

ﭘرداﺧت ﻧﺷدن ﺑدھﯽھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﺳﯾب ﺑﮫ اﻣوال »ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس« ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﻣﺗﻔرﻗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻗطﻊ ﺷدن ﺳروﯾس آب ﻣﻧﺟر ﺷود.

ﻗطﻊ ﺷدن ﺣﺳﺎب آب
.1

اﮔر ﮐﻧﺗور ﻗﻔل ﺷود ،ﺟﺑران ھﻣﮫ ﺧﺳﺎرات واردﺷده ﺑﮫ اﻣوال ﻣﻧطﻘﮫ ﺑر ﻋﮭده دارﻧده ﺣﺳﺎب
ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌوﯾض ﻗﻔل ﺷﮑﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻗﻔل ﮔمﺷده ﻣﯽﺷود.

.2

اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ دﻓﺗر اداره ﻣدﻋﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ
ﺻورﺗﺣﺳﺎب را ﺑﺎ ﭘﺳت ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت وﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﮭﻠت ﻗطﻊ ﯾﺎ ﺑر اﺛر ﺑروز ﺷراﯾط ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑﮫ
ﻣﻘﺻد ﻧرﺳﯾده اﺳت ،ﺳروﯾس ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯾﮕﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗطﻊ،
ﺑرﻗرار ﺑﻣﺎﻧد.

.3

ﭘس از ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫھﺎی ﺗﺧﻠف و/ﯾﺎ ﺑرآورده ﺷدن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﭘﯾروی از ﻗﺎﻧون ،آن دﺳﺗﮫ از
ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳروﯾس آب آﻧﮭﺎ ﭘس از ﺳﺎﻋت  5ﺑﻌدازظﮭر دوﺑﺎره ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد
ﮐﺎرﻣزد ﻗﻔل ﮔﺷﺎﯾﯽ اﺿطراری ﭘس از ﺳﺎﻋﺎت اداری را ﺑﭘردازﻧد .ﺑﮫ »ﺑﺧش ) 2.12-2پ(،
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﯾﮏ-ﺑﺎره ﺳروﯾس« ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳروﯾس آب آﻧﮭﺎ ﭘﯾش از ﺳﺎﻋت
 5ﺑﻌدازظﮭر دوﺑﺎره ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ﻋﺎدی ﻣﺎﻣور ﺳروﯾسدھﯽ را ﺑﭘردازﻧد.

وﺻل ﻣﺟدد ﺳروﯾس آب
ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳروﯾس آب آﻧﮭﺎ ﻗطﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑرای وﺻل ﮐردن ﻣﺟدد ﺳروﯾس ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ
ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﭘرداﺧت ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻋزام ﻣﺎﻣور
ﺳروﯾسدھﯽ ،طﺑﻖ »ﺑﺧش  ،«2.12ﺑرای وﺻل ﻣﺟدد ﺳروﯾس ﺿروری اﺳت.

ث.

ﭘﯾﮕﯾری ﭘس از ﻗطﻊ
اﮔر ﺳروﯾس ﻗطﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾن ﮐﮫ ﺳروﯾسدھﯽ در وﺿﻌﯾت ﻏﯾرﻓﻌﺎل
اﺳت ،ﭘﯾﮕﯾری و رﺳﯾدﮔﯽ ﺻورت ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت .اﮔر ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﮐﻧﺗور دﺳﺗﮑﺎری ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﺷده
اﺳت» ،ﺑﺧش ) 2.12-3ب(« اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.

ج.

روﯾﮫھﺎی ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺎﺟران ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﻧطﻘﮫ
اﯾن ﺑﺧش زﯾرﺑﺧش )ث( ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﮐﺎرﺑرد دارد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ ،ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫ ،ﻣدﯾر ﯾﺎ ﻣﺗﺻدی
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺗری رﺳﻣﯽ ﻋﻧوان ﺷده ﺑﺎﺷد و اﺧطﺎر اﻗدام ﺑﮫ ﻗطﻊ ﺳروﯾس
آب ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘرداﺧت ﺑرای وی ﺻﺎدر ﺷده ﺑﺎﺷد.
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.1

اﮔر ھر ﯾﮏ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﺎ ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﺳروﯾس ﻣﻧطﻘﮫ و اﯾن ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣواﻓﻖ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳروﯾس را ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺣداﻗل ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻧد ﺗن از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﺧواھﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﻌدی ﺣﺳﺎب را طﺑﻖ ﺧواﺳﺗﮫ
»ﻣﻧطﻘﮫ آب ھﻠﯾﮑس« ،ﺑر ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد ،ﯾﺎ اﮔر اﺑزاری ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرای ﻗطﻊ ﮔزﯾﻧﺷﯽ
ﺳروﯾس ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻓﺎﻗد ﺷراﯾط ﻣﻧدرج در ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻧطﻘﮫ،
ﺳروﯾس را ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط را ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑرﻗرار ﺧواھد ﮐرد.

.2

ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ﻣﺑﻠﻎ ﺑدھﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺗﺧﻠف ،ﺳﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺷﺗری
ﻣﯽﺷود ﺑﺎﯾد ﺻﺣت اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗری رﺳﻣﯽ ﻣﺗﺧﻠف ،ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫ،
ﻣدﯾر ﯾﺎ ﮐﺎرﮔزار ﻣﻠﮏ اﺳت ﯾﺎ ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺗﺎﯾﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻗرارداد اﺟﺎره،
رﺳﯾد اﺟﺎرهﺑﮭﺎ ،اﺳﻧﺎد دوﻟﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﺟﺎرهﻧﺷﯾﻧﯽ ﻓرد در ﻣﻠﮏ ،ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓﺎشﺷده طﺑﻖ
»ﺑﺧش  1962از آﯾﯾن دادرﺳﯽ ﻣدﻧﯽ« ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺛﺎﺑت ﺷود.

.3

اﮔر اراﺋﮫ ﺳروﯾس ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻣدت ﻣﻌﯾن ،ﺷرط اﯾﺟﺎد اﻋﺗﺑﺎر در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺳﮑوﻧت و ﺳﻧد
ﭘرداﺧت ﻓوری اﺟﺎرهﺑﮭﺎی آن ﻣدت ،ﻣﻌﺎدل ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻣدرﮐﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﮔردد.

اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
ﺑرای ﻣطرح ﮐردن ﭘرﺳشھﺎ ﯾﺎ درﯾﺎﻓت راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺻورﺗﺣﺳﺎب آب ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  (619) 466-0585ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺷﺗرﯾﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد از
 8:30ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌدازظﮭر دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،ﻏﯾر از روزھﺎی ﺗﻌطﯾل ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺧوان ﺧدﻣﺎت
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد.
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