MOUNTAIN GATE COMMUNITY SERVICES DISTRICT
14508 WONDERLAND BLVD.
REDDING CA 96003
THÔNG BÁO TÀI KHOÀN DỊCH VỤ NƯỚC TRỄ HẠN
THÔNG BÁO Ý ĐỊNH CUỐI ĐỂ CHẤM DỨT DỊCH VỤ NƯỚC
Thông Báo Này Sẽ Được Đăng ở Một Vị Trí Dể Thấy tại nơi Cung Cấp Dịch Vụ

GỮI ĐẾN:
ĐỊA CHỈ DỊCH VỤ:
NGÀY:
SỐ TIỀN CHƯA TRẢ:
Căn cứ theo Mục 10.32.060 của Chính Sách Quận Dịch Vụ Cộng Đồng Mountain Gate (“Chính
Sách”), tài khoản này đã qúa hạn hơn sáu mươi (60) ngày hoặc đã không trả được số tiền trả dần
theo Mục 10.32.095 của Chính Sách. Dịch vụ nước sẽ bị chấm dứt vào ngày ______________
theo Chính Sách dẫn đến cắt dịch vụ và phạt tiền.
Nếu ông bà tranh chấp hóa đơn dịch vụ, ông bà có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để kháng cáo
lên Quản lý Quận như được nêu trong Mục 10.32.100.
Mục 10.32.070 của Chính Sách cung cấp sự lựa chọn cho khách hàng không thể trả tiền khi
ngừng cung cấp dịch vụ nước sẽ đe dọa đến tính mạng hoặc đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn
của thành viên nơi cung cấp dịch vụ và khách hàng không có khả năng tài chính để trả tiền. Nếu
các yêu cầu của 10.32.070 được đáp ứng và khách hàng sẵn sàng tham gia vào cách trả tiền khác,
thì có thể tránh việc ngừng dịch vụ. Xin vui lòng liên lạc với Quận để thảo luận thêm về sự lựa
chọn này.
Nếu ông bà cư trú tại nơi cung cấp dịch vụ, nhưng không phải là khách hàng của hồ sơ được liệt
kê ở trên, ông bà có quyền trở thành khách hàng của hồ sơ, điều này sẽ ngăn chặn việc ngừng
dịch vụ. Để điều này xảy ra, ông bà cần liên lạc với Quận và làm theo các quy trình thông
thường để thiết lập một tài khoản mới.
Chính sách đầy đủ có sẵn bằng tiếng Anh và năm ngôn ngữ được liệt kê trong Bộ Luật Dân Sự
Mục 1632 trên Trang web của Dịch Vụ Cộng Đồng Mountain Gate tại
www.mountaingatecsd.com. Nếu ông bà có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này, xin
vui lòng liên lạc với Quận qua số điện thoại (530) 275-3002.

