
 

 

IRWDسیاست  در زمینھ قطع سرویس آب مسکونی   

 

ای سرویس ھای منطقھشامل ھمھ حساب») سیاست» («سیاست قطع سرویس آب مسکونی«این اجرای سیاست.  .1
با دیگر قوانین، مقررات یا » سیاست«اگر این  شود.ھای سرویس غیرمسکونی نمیآب مسکونی است ولی شامل حساب

 حاکم خواھد بود.» سیاست«تناقض داشتھ باشد، این » منطقھ«ھای سیاست

بھ شماره » خدمات مشتریان«برای کسب اطالعات یا دریافت راھنمایی درباره قبض آب، با  اطالعات تماس. .2
 8از ساعت » منطقھ«مراجعھ کنند. دفتر » منطقھ«فتر توانند شخصاً بھ دتماس بگیرید. مشتریان می 453-5300 (949(

نشانی دفتر منطقھ:  ب.ظ روزھای دوشنبھ تا جمعھ، غیر از روزھای تعطیل منطقھ، پذیرای مشتریان است. 5صبح تا 
15600 Sand Canyon Ave Irvine, Ca. 92618 

کند، بھ مدیره اعالم می ری کھ ھیاتھزینھ سرویس آب باید ھر ماه یک بار یا با ھر تناوب دیگ روال صدور قبض. .3
) روز از تاریخ ارسال پستی یا الکترونیکی 25پرداخت شود. ھمھ قبضھای سرویس آب باید ظرف بیست و پنج (» منطقھ«

 شود.افتاده محسوب می، پرداخت شود. قبضھایی کھ در این مھلت پرداخت نشود، عقب»منطقھ«از سوی 

افتاده باشد، ) روز عقب60اگر قبض بھ مدت حداقل شصت ( کردن قبض.قطع سرویس آب بھ دلیل پرداخت ن .4
 تواند سرویس آب آن نشانی را قطع کند.می» منطقھ«

) روز پیش از قطع احتمالی سرویس آب، 15حداقل پانزده (» منطقھ«. صدور اخطار کتبی بھ مشتری 4.1
  حاوی اطالعات زیر خواھد بود:فرستد. این اخطار اخطاری را از طریق پست برای مشتری پرونده می

)a( نام و نشانی مشتری؛  

)b( نشده؛مبلغ پرداخت  

)c( مھلت پرداخت مبلغ یا دستیابی بھ توافق برای پرداخت مبلغ برای جلوگیری از قطع سرویس؛  

)d(  معرفی روال طرح شکایت مشتری یا ارائھ درخواست تحقیقات یا اعتراض بھ سرویس یا
  ھا؛ھزینھ

)e( ت توافق پرداخت توسط مشتری، کھ ممکن است شامل تمدید یا تقسیط شرح روال ارائھ درخواس
  پرداخت باشد؛ و

)f( .شماره تلفن مربوط بھ ارائھ درخواست توافق پرداخت یا کسب اطالعات تکمیلی از منطقھ 

 .اخطار کتبی برای ساکنان یا مستاجران 4.2

)a( IRWD ) ساکن نشانی ) روز پیش از قطع سرویس آب، بھ افراد 15ھمچنین حداقل پانزده
خانواری، سازه -سرویس مستقل دارای کنتور را بھ خانھ تک» منطقھ) «iسرویس در شرایط زیر اخطار خواھد فرستاد: (

) نشانی iiواحدی یا پارک خانھ سیار ارائھ کرده باشد و مالک، مدیر یا متصدی ھمان مشتری پرونده باشد؛ یا (-مسکونی چند
بخش «شود، حاوی اطالعات مندرج در ارسال می» ساکن«رویس نباشد. اخطاری کھ بھ پستی مشتری پرونده مشابھ نشانی س

باال خواھد بود و بھ ساکنان مسکونی اعالم خواھد کرد کھ حق دارند بدون الزام بھ پرداخت مبلغ مربوط بھ حساب » 4.1



 

ذیل شرح » 8بخش «در » نطقھم«شوند. ضوابط و شرایط تبدیل شدن ساکنان بھ مشتریان » منطقھ«افتاده، مشتری عقب
 داده شده است.

)b(  اگرIRWD  ،با حسن »منطقھ«سرویس آب را از طریق کنتور اصلی بھ ساکنان ارائھ کند ،
) روز پیش از قطع سرویس، بھ ساکنان اعالم خواھد کرد کھ حساب مشمول تاخیر است و سرویس 15نیت، حداقل پانزده (

) ارسال پستی اخطار iکند: (ھای زیر ابالغ میاخطار را از راه» منطقھ«ھد شد. در تاریخ ذکرشده در اخطار کتبی قطع خوا
اگر ابالغ اخطار بھ ھر واحد غیرممکن یا دشوار  ) چسباندن اخطار بھ در ھر واحد مسکونی.iiبھ ھر واحد مسکونی یا (

ھا طھ دسترسی ساختمان یا ساختمانپذیر در ھر نق) نسخھ از اخطار را در ھر محوطھ مشترک دسترسی2دو (» منطقھ«باشد، 
» ساکن«کند. اخطاری کھ بھ چسباند؛ یا با تالش معقول دیگری و بر اساس حسن نیت اخطار کتبی را بھ ساکنان ابالغ میمی

باال خواھد بود و بھ ساکنان مسکونی اعالم خواھد کرد کھ حق » 4.1بخش «شود، حاوی اطالعات مندرج در ارسال می
شوند. ضوابط و شرایط تبدیل شدن ساکنان » منطقھ«افتاده، مشتری لزام بھ پرداخت مبلغ مربوط بھ حساب عقبدارند بدون ا
 ذیل شرح داده شده است.» 8بخش «در » منطقھ«بھ مشتریان 

ھمچنین از روی حسن نیت و بھ صورت معقول تالش خواھد کرد کھ حداقل ھفت  IRWD. اخطار تلفنی 4.3
» منطقھ«س، با مشتری پرونده یا یک فرد بزرگسال ساکن ساختمان مشتری تماس تلفنی بگیرد. ) روز پیش از قطع سروی7(

ھای جلوگیری از قطع سرویس را در اختیار مشتری قرار دھد و گزینھ» سیاست«پیشنھاد خواھد کرد کھ رونوشت کتبی این 
 ی بھ توافق پرداخت، را بررسی کند.آب بھ دلیل پرداخت نشدن ھزینھ، شامل امکان تمدید مھلت پرداخت یا دستیاب

نتواند با مشتری یا یک فرد بزرگسال ساکن در نشانی  IRWDاگر . چسباندن اخطار در نشانی سرویس 4.4
کند کھ با حسن نیت سعی می» منطقھ«سرویس تماس تلفنی بگیرد، و اخطار کتبی بھ دلیل ابالغ نشدن بازگشت داده شود، 

را در محلی آشکار در نشانی سرویس بچسباند. اخطار و رونوشت » سیاست«شت این و رونو» اخطار تعلیق قطع سرویس«
  شود. این اخطار شامل اطالعات زیر خواھد بود:پیش از قطع سرویس در محل سکونت گذاشتھ می» سیاست«این 

)a( نام و نشانی مشتری؛  

)b( نشده؛مبلغ پرداخت  

)c( بلغ برای جلوگیری از قطع سرویس؛ مھلت پرداخت مبلغ یا دستیابی بھ توافق برای پرداخت م
  و

)d( شماره تلفن مربوط بھ ارائھ درخواست توافق پرداخت یا کسب اطالعات تکمیلی از منطقھ.  

سرویس آب مسکونی را بھ دلیل  IRWDاگر شرایط زیر برقرار باشد،  شرایط قطع نشدن سرویس. 4.5
 کند:پرداخت نشدن ھزینھ قطع نمی

)a(  زیر » 5.1بخش «ی بھ اعتراض یا شکایت مشتری، طبق مشغول رسیدگ» منطقھ«در مدتی کھ
 است؛ یا

)b(  یا توافق پرداخت » منطقھ«در بازه زمانی کھ در آن پرداخت مشتری مشمول تمدید مورد تایید
کند و ھمھ زیر است، و مشتری توافق پرداخت تاییدشده را رعایت می» 6بخش «مشمول 

 کند.موقع پرداخت میھا را بھھزینھ

 .شودای کھ مانع قطع سرویس میپزشکی و مالی ویژه شرایط 4.6

)a(  ،اگر ھمھ شرایط زیر برآورده شودIRWD :سرویس آب را قطع نخواھد کرد 

)i( دھنده مراقبت اولیھ مبنی بر این کھ توقف مشتری، یا مستاجر مشتری، گواھی ارائھ
نان سرویس آب باعث بھ خطر افتادن جان یا تھدید شدن سالمت و ایمنی یکی از ساک

 تسلیم کند؛ و» منطقھ«ساختمان مشمول سرویس مسکونی خواھد شد، را بھ 



 

)ii(  مشتری ثابت کند کھ توانایی مالی پرداخت ھزینھ سرویس مسکونی در چرخھ عادتی
را ندارد. مشتری در صورتی فاقد توانایی مالی پرداخت » منطقھ«صورتحساب 

اعضای خانوار مشتری شود کھ: (الف) حداقل یکی از صورتحساب عادی محسوب می
، درآمد Medi-Cal، کمک عمومی، CalWORKs، CalFreshگیرنده جاری 

برنامھ ویژه تغذیھ مکمل کالیفرنیا ویژه «تامینی مکمل/برنامھ پرداخت مکمل ایالتی، یا 
باشد، یا (ب) مشتری با آگاھی از مجازات سوگندشکنی اعالم » زنان، اطفال و کودکان
 درصد خط فقر فدرال است؛ و 200انوار کمتر از کند کھ درآمد ساالنھ خ

)iii( ھای مشتری مایل بھ دستیابی بھ توافق پرداخت، شامل تمدید مھلت، پرداخت ھزینھ
 افتاده باشد.عقب

)b(  ،ھای زیر را با صالحدید یکی از گزینھ» منطقھ«برای مشتریانی کھ ھمھ شرایط باال را دارا باشد
) دستیابی 2) تمدید مھلت پرداخت یا (1کند: (اعالم می» منطقھ«خود بھ عنوان گزینھ مورد نظر 

ترین توافق پرداخت یا نماینده مدیر مناسب» مدیر خدمات مشتریان منطقھ«بھ توافق پرداخت. 
، »منطقھ«شده از سوی مشتری، و نیازھای پرداخت را با توجھ بھ اطالعات و اسناد ارائھ

 انتخاب خواھد کرد.

)c( مشتری باید ثابت کند ک) ھ شرایط بخش فرعیa .پس از دریافت »منطقھ«) برآورده شده است ،
) توافق 1) روز برای بررسی مدارک فرصت خواھد داشت و: (7مدارک مشتری، ھفت (

کند؛ یا ) اطالعات تکمیلی را از مشتری درخواست می2کند (پرداخت را بھ مشتری اعالم می
 فرعی (الف) است. کند کھ فاقد شرایط بخش) بھ مشتری اعالم می3(

)d(  اگر مشتری بر اساس شرایط این بخش بھ توافق پرداخت دست یابد و ظرف حداکثر شصت
تواند سرویس آب را قطع کند: می IRWD) روز ھریک از اقدامات زیر را انجام ندھد، 60(

ه افتاد) پرداخت مبالغ عقبbافتاده تا تاریخ پرداخت تمدیدشده؛ (ھای عقب(الف) پرداخت ھزینھ
» منطقھ«ھای جاری سرویس آب. ) پرداخت ھزینھcمشمول برنامھ پرداخت جایگزین؛ یا (

) روز کاری پیش از قطع سرویس، در محلی 5اخطار نھایی تعلیق قطع سرویس را حداقل پنج (
شود کھ نزدیک و آشکار در نشانی سرویس درج خواھد کرد. صدور اخطار نھایی باعث نمی

 ررسی را برای مشتری بھ رسمیت بشناسد.حق تحقیق یا ب» منطقھ«

در روزھای جمعھ، شنبھ، یکشنبھ، تعطیالت رسمی یا ھر زمانی کھ دفتر  IRWD .زمان قطع سرویس 4.7
 برای مراجعھ عمومی باز نباشد، اقدام بھ قطع سرویس بر مبنای پرداخت نشدن ھزینھ نخواھد کرد.» منطقھ«

 توانند با شماره شود، میمشتریانی کھ سرویس آب آنھا قطع می وصل کردن سرویس. 4.8
 Sand Canyon Ave 15600واقع در » منطقھ«تماس بگیرند یا بھ دفتر » خدمات مشتریان«با  453-5300 (949)

Irvine, Ca. 92618  مراجعھ کنند و خواستار وصل شدن سرویس شوند. وصل شدن سرویس منوط بھ برآورده شدن
افتاده، شامل سود یا جریمھ مرتبط؛ (ب) کارمزد احتمالی وصل مجدد بر اساس ر است: (الف) پرداخت مبالغ عقبشرایط زی
 ». 7.1بخش «ھای محدودیت

 ھای شکایت یا اعتراض بھ قبض.روال .5

) روز از تاریخ دریافت 15تواند ظرف پانزده (مشتری می زمان طرح شکایت یا ارائھ درخواست بررسی. 5.1
، »5.1بخش «آن معترض است، برای طرح شکایت یا ارائھ درخواست بررسی اقدام کند. فقط برای اھداف این  قبضی کھ بھ
کنند، شود. برای مشتریانی کھ قبض الکترونیکی دریافت میشده محسوب می) روز پس از ارسال پستی، وصول5قبض پنج (

 شود.شده تلقی میقبض بھ محض ارسال با پست الکترونیکی وصول

یا نماینده مدیر باید شکایت یا درخواست بررسی را، » مدیر خدمات مشتریان« بررسی بھ وسیلھ منطقھ. 5.2
بھ شرط ارائھ بھنگام، بررسی کند و نتیجھ را بھ مشتری اعالم نماید. روند بررسی شامل بررسی تمدید مھلت پرداخت یا 

ھایی را کھ ا بھ صالحدید خود، شکایات یا درخواستتواند، بنمی» منطقھ«شود. ایجاد توافق پرداخت برای مشتری می
 ھا وجود ندارد.اند، بررسی کند. البتھ حق اعتراض بھ رای صادرشده برای این شکایات یا درخواستموقع ارائھ نشدهبھ



 

 تمدید و دیگر توافقات پرداخت.  .6

ا در مھلت پرداخت اگر مشتری نتواند قبض ر زمان ارائھ درخواست تمدید یا دیگر توافقات پرداخت. 6.1
 شود.» 6بخش «تواند خواستار تمدید مھلت پرداخت یا ایجاد توافق پرداخت طبق توضیحات شده پرداخت کند، میتعیین

نشده را در بازه دوازده توان ترتیبی داد کھ مشتری مبالغ پرداخت، می»منطقھ«بنا بھ تایید  توافق پرداخت. 6.2
یا نماینده مدیر » مدیر خدمات مشتریان«قسطی با مبالغ مساوی پرداخت کند.  ) ماھھ پس از سررسید قبض، بھ صورت12(

افتاده کامل را تا تاریخی ماھھ را با صالحدید خود تمدید کند. مشتری باید مبلغ عقب 12تواند توافقات پرداخت بیش از می
موقع پرداخت کند. مھلت اب بعدی بھھای صورتحسھا را در دورهکند بپردازد و باید ھمھ ھزینھتعیین می» منطقھ«کھ 

 شود.تمدیدشده پرداخت بھ صورت کتبی بھ مشتری اعالم می

روزه یا بیشتر پرداخت نکرده باشد،  60اگر مشتری ھزینھ سرویس را در بازه زمانی  کوتاھی مشتری. 6.3
نشده ھای پرداختپرداخت ھزینھ )1بھ توافق پرداخت دست یافتھ باشد و نتواند کارھای زیر را انجام دھد: (» 6بخش «و طبق 

تواند سرویس آب را قطع می» منطقھ«شده، ) پرداخت مبلغ مقرر طبق توافق پرداخت تا تاریخ تعیین2تا مھلت تمدیدشده؛ یا (
) روز کاری پیش از قطع سرویس، در محلی نزدیک و 5اخطار نھایی تعلیق قطع سرویس را حداقل پنج (» منطقھ« کند.

حق تحقیق یا بررسی را برای » منطقھ«شود کھ ی سرویس درج خواھد کرد. صدور اخطار نھایی باعث نمیآشکار در نشان
 مشتری بھ رسمیت بشناسد.

  درآمد.-ھای ویژه مشتریان کمبرنامھ .7

ثابت » منطقھ«برای مشتریان مسکونی کھ بتوانند بھ  پوشی از بھره.محدودیت کارمزد وصل مجدد و چشم 7.1
 »:منطقھ«درصد خط فقر فدرال است،  200وار آنھا کمتر از کنند کھ درآمد خان

)a( $) و در ساعات غیراداری 50کارمزد وصل مجدد در ساعات اداری عادی را بھ پنجاه دالر (
شود کھ کند. این محدودیت فقط در صورتی اعمال می) محدود می95بھ نود و پنج دالر ($
ً از این مبالغ ب» منطقھ«کارمزد وصل مجدد  ھا مشمول تعدیل االتر باشد. این محدودیتواقعا

کنندگان اداره آمار کار برای ھمھ مصرف» کنندهشاخص قیمت مصرف«ھا در ساالنھ ھزینھ
 شود، خواھد بود.اعمال می 2021ژانویھ  1) کھ از CPI-Uشھری (

)b( شود. پوشی میافتاده چشمھای بھره قبضھای عقبماه از ھزینھ 12در ھر  یک بار 

درصد خط فقر فدرال  200در صورتی مشتری مسکونی را دارای درآمد خانوار زیر » منطقھ«. شرایط 7.2
-Mediکمک عمومی،  CalWORKs ،،CalFreshداند کھ: (الف) حداقل یکی از اعضای خانوار گیرنده جاری می

Cal یا ویژه زنان، اطفال و کودکانبرنامھ ویژه تغذیھ مکمل کالیفرن«، درآمد تامینی مکمل/برنامھ پرداخت مکمل ایالتی، یا «
 درصد خط فقر فدرال است. 200باشد، یا (ب) مشتری اعالم کند کھ درآمد ساالنھ خانوار کمتر از 

  ».منطقھ«روال تبدیل شدن ساکنان یا مستاجران بھ مشتریان  .8

شود کھ مالک خانھ، صاحبخانھ، مدیر یا متصدی نشانی فقط در صورتی اعمال می» 8بخش « شمول. 8.1
اخطار تعلیق قطع «سرویس مسکونی بھ عنوان مشتری پرونده ثبت شده باشد و بھ دلیل پرداخت نکردن ھزینھ، مشمول 

 شده باشد. » سرویس

کند رسانی میدر صورتی بھ ساکنان مسکونی واقعی خدمت» منطقھ« پذیرش ضوابط و شرایط سرویس. 8.2
 را برآورده کند. » منطقھ«باشد و الزامات قوانین و مقررات کھ حداقل یکی از ساکنان با ضوابط و شرایط سرویس موافق 

افتاده، ساکن برای تبدیل شدن بھ مشتری بدون پرداخت مبلغ مربوط بھ حساب عقب نشینی.تایید اجاره 8.3
 روند افتاده صاحبخانھ، مدیر یا کارگزار ساختمان است یا بوده است.ساختمان باید ثابت کند کھ مشتری پرونده حساب عقب

نشینی بھا، سند دولتی برای اثبات اجارهاثبات ممکن است شامل (و نھ محدود بھ) بررسی قرارداد اجاره یا کرایھ، رسید اجاره
 باشد.» منطقھ«از آیین دادرسی مدنی، با صالحدید » 1962بخش «شده طبق شخص ساکن در آن ملک، یا اطالعات فاش



 

ھای انگلیسی، بھ زبان» سیاست«این » 4بخش «ی مشمول ھمھ اخطارھای کتب زبان اخطارھای کتبی خاص. .9
%) افراد ساکن ناحیھ سرویس 10ھایی کھ حداقل ده درصد (ای و دیگر زباناسپانیایی، چینی، تاگالوگ، ویتنامی، کره

 شود.کنند، صادر میبھ آنھا تکلم می» منطقھ«

د دیگر اقدامات جبرانی قانونی یا عرفی مربوط توانمی» منطقھ«عالوه بر قطع سرویس آب،  دیگر اقدامات جبرانی. .10
افتاده با ایجاد حق ھای سرویس آب، شامل (و نھ محدود بھ) این موارد را انجام دھد: تامین مبالغ عقببھ عدم پرداخت ھزینھ

وقی در دعوای حق» منطقھ«نشده برای وصول. اگر حبس برای ملک، طرح شکایت یا دعوای حقوقی یا معرفی مبلغ پرداخت
 ھا و مخارج، از جملھ دستمزد وکیل و بھره مرتبط، را از مشتری مطالبھ کند. تواند ھمھ ھزینھمی» منطقھ«پیروز شود، 

تواند سرویس آب را بر اساس نقض شدن دستورھا، می IRWDقطع سرویس آب بر اساس دیگر تخلفات مشتری.  .11
 نشدن ھزینھ) قطع کند. از سوی مشتری (غیر از پرداخت» منطقھ«قوانین یا مقررات 

ھا و کارمزدھایی کھ ذکر شده است، ھزینھ» سیاست«جز در مواردی کھ صراحتاً در این  کارمزد و ھزینھ مرتبط. .12
کند باید طبق افتاده، تحمیل میھای عقببھ) ھزینھ ، شامل (و نھ محدود»منطقھ«ھای مشتری طبق قوانین، مقررات یا سیاست

 ھای ذکرشده در اینجا پرداخت شود.روال

 

 


	1. اجرای سیاست. این «سیاست قطع سرویس آب مسکونی» («سیاست») شامل همه حسابهای منطقهای سرویس آب مسکونی است ولی شامل حسابهای سرویس غیرمسکونی نمیشود. اگر این «سیاست» با دیگر قوانین، مقررات یا سیاستهای «منطقه» تناقض داشته باشد، این «سیاست» حاکم خواهد بود.
	2. اطلاعات تماس. برای کسب اطلاعات یا دریافت راهنمایی درباره قبض آب، با «خدمات مشتریان» به شماره (949) 453-5300 تماس بگیرید. مشتریان میتوانند شخصاً به دفتر «منطقه» مراجعه کنند. دفتر «منطقه» از ساعت 8 صبح تا 5 ب.ظ روزهای دوشنبه تا جمعه، غیر از روزهای ت...
	3. روال صدور قبض. هزینه سرویس آب باید هر ماه یک بار یا با هر تناوب دیگری که هیات مدیره اعلام میکند، به «منطقه» پرداخت شود. همه قبضهای سرویس آب باید ظرف بیست و پنج (25) روز از تاریخ ارسال پستی یا الکترونیکی از سوی «منطقه»، پرداخت شود. قبضهایی که در ا...
	4. قطع سرویس آب به دلیل پرداخت نکردن قبض. اگر قبض به مدت حداقل شصت (60) روز عقبافتاده باشد، «منطقه» میتواند سرویس آب آن نشانی را قطع کند.
	4.1 صدور اخطار کتبی به مشتری. «منطقه» حداقل پانزده (15) روز پیش از قطع احتمالی سرویس آب، اخطاری را از طریق پست برای مشتری پرونده میفرستد. این اخطار حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:
	(a) نام و نشانی مشتری؛
	(b) مبلغ پرداختنشده؛
	(c) مهلت پرداخت مبلغ یا دستیابی به توافق برای پرداخت مبلغ برای جلوگیری از قطع سرویس؛
	(d) معرفی روال طرح شکایت مشتری یا ارائه درخواست تحقیقات یا اعتراض به سرویس یا هزینهها؛
	(e) شرح روال ارائه درخواست توافق پرداخت توسط مشتری، که ممکن است شامل تمدید یا تقسیط پرداخت باشد؛ و
	(f) شماره تلفن مربوط به ارائه درخواست توافق پرداخت یا کسب اطلاعات تکمیلی از منطقه.

	4.2 اخطار کتبی برای ساکنان یا مستاجران.
	4.3 اخطار تلفنی. IRWD همچنین از روی حسن نیت و به صورت معقول تلاش خواهد کرد که حداقل هفت (7) روز پیش از قطع سرویس، با مشتری پرونده یا یک فرد بزرگسال ساکن ساختمان مشتری تماس تلفنی بگیرد. «منطقه» پیشنهاد خواهد کرد که رونوشت کتبی این «سیاست» را در اختیار ...
	4.4 چسباندن اخطار در نشانی سرویس. اگر IRWD نتواند با مشتری یا یک فرد بزرگسال ساکن در نشانی سرویس تماس تلفنی بگیرد، و اخطار کتبی به دلیل ابلاغ نشدن بازگشت داده شود، «منطقه» با حسن نیت سعی میکند که «اخطار تعلیق قطع سرویس» و رونوشت این «سیاست» را در محل...
	(a) نام و نشانی مشتری؛
	(b) مبلغ پرداختنشده؛
	(c) مهلت پرداخت مبلغ یا دستیابی به توافق برای پرداخت مبلغ برای جلوگیری از قطع سرویس؛ و
	(d) شماره تلفن مربوط به ارائه درخواست توافق پرداخت یا کسب اطلاعات تکمیلی از منطقه.

	4.5 شرایط قطع نشدن سرویس. اگر شرایط زیر برقرار باشد، IRWD سرویس آب مسکونی را به دلیل پرداخت نشدن هزینه قطع نمیکند:
	(a) در مدتی که «منطقه» مشغول رسیدگی به اعتراض یا شکایت مشتری، طبق «بخش 5.1» زیر است؛ یا
	(b) در بازه زمانی که در آن پرداخت مشتری مشمول تمدید مورد تایید «منطقه» یا توافق پرداخت مشمول «بخش 6» زیر است، و مشتری توافق پرداخت تاییدشده را رعایت میکند و همه هزینهها را بهموقع پرداخت میکند.

	4.6 شرایط پزشکی و مالی ویژهای که مانع قطع سرویس میشود.
	(a) اگر همه شرایط زیر برآورده شود، IRWD سرویس آب را قطع نخواهد کرد:
	(i) مشتری، یا مستاجر مشتری، گواهی ارائهدهنده مراقبت اولیه مبنی بر این که توقف سرویس آب باعث به خطر افتادن جان یا تهدید شدن سلامت و ایمنی یکی از ساکنان ساختمان مشمول سرویس مسکونی خواهد شد، را به «منطقه» تسلیم کند؛ و
	(i) مشتری، یا مستاجر مشتری، گواهی ارائهدهنده مراقبت اولیه مبنی بر این که توقف سرویس آب باعث به خطر افتادن جان یا تهدید شدن سلامت و ایمنی یکی از ساکنان ساختمان مشمول سرویس مسکونی خواهد شد، را به «منطقه» تسلیم کند؛ و
	(i) مشتری، یا مستاجر مشتری، گواهی ارائهدهنده مراقبت اولیه مبنی بر این که توقف سرویس آب باعث به خطر افتادن جان یا تهدید شدن سلامت و ایمنی یکی از ساکنان ساختمان مشمول سرویس مسکونی خواهد شد، را به «منطقه» تسلیم کند؛ و
	(ii) مشتری ثابت کند که توانایی مالی پرداخت هزینه سرویس مسکونی در چرخه عادتی صورتحساب «منطقه» را ندارد. مشتری در صورتی فاقد توانایی مالی پرداخت صورتحساب عادی محسوب میشود که: (الف) حداقل یکی از اعضای خانوار مشتری گیرنده جاری CalWORKs، CalFresh، کمک عمو...
	(iii) مشتری مایل به دستیابی به توافق پرداخت، شامل تمدید مهلت، پرداخت هزینههای عقبافتاده باشد.
	(iii) مشتری مایل به دستیابی به توافق پرداخت، شامل تمدید مهلت، پرداخت هزینههای عقبافتاده باشد.
	(iii) مشتری مایل به دستیابی به توافق پرداخت، شامل تمدید مهلت، پرداخت هزینههای عقبافتاده باشد.

	(b) برای مشتریانی که همه شرایط بالا را دارا باشد، «منطقه» یکی از گزینههای زیر را با صلاحدید خود به عنوان گزینه مورد نظر «منطقه» اعلام میکند: (1) تمدید مهلت پرداخت یا (2) دستیابی به توافق پرداخت. «مدیر خدمات مشتریان منطقه» یا نماینده مدیر مناسبترین ...
	(c) مشتری باید ثابت کند که شرایط بخش فرعی (a) برآورده شده است. «منطقه»، پس از دریافت مدارک مشتری، هفت (7) روز برای بررسی مدارک فرصت خواهد داشت و: (1) توافق پرداخت را به مشتری اعلام میکند (2) اطلاعات تکمیلی را از مشتری درخواست میکند؛ یا (3) به مشتری ...
	(d) اگر مشتری بر اساس شرایط این بخش به توافق پرداخت دست یابد و ظرف حداکثر شصت (60) روز هریک از اقدامات زیر را انجام ندهد، IRWD میتواند سرویس آب را قطع کند: (الف) پرداخت هزینههای عقبافتاده تا تاریخ پرداخت تمدیدشده؛ (b) پرداخت مبالغ عقبافتاده مشمول ...

	4.7 زمان قطع سرویس. IRWD در روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه، تعطیلات رسمی یا هر زمانی که دفتر «منطقه» برای مراجعه عمومی باز نباشد، اقدام به قطع سرویس بر مبنای پرداخت نشدن هزینه نخواهد کرد.
	4.8 وصل کردن سرویس. مشتریانی که سرویس آب آنها قطع میشود، میتوانند با شماره  (949) 453-5300 با «خدمات مشتریان» تماس بگیرند یا به دفتر «منطقه» واقع در 15600 Sand Canyon Ave Irvine, Ca. 92618 مراجعه کنند و خواستار وصل شدن سرویس شوند. وصل شدن سرویس منوط...

	5. روالهای شکایت یا اعتراض به قبض.
	5.1 زمان طرح شکایت یا ارائه درخواست بررسی. مشتری میتواند ظرف پانزده (15) روز از تاریخ دریافت قبضی که به آن معترض است، برای طرح شکایت یا ارائه درخواست بررسی اقدام کند. فقط برای اهداف این «بخش 5.1»، قبض پنج (5) روز پس از ارسال پستی، وصولشده محسوب میش...
	5.2 بررسی به وسیله منطقه. «مدیر خدمات مشتریان» یا نماینده مدیر باید شکایت یا درخواست بررسی را، به شرط ارائه بهنگام، بررسی کند و نتیجه را به مشتری اعلام نماید. روند بررسی شامل بررسی تمدید مهلت پرداخت یا ایجاد توافق پرداخت برای مشتری میشود. «منطقه» می...

	6. تمدید و دیگر توافقات پرداخت.
	6.1 زمان ارائه درخواست تمدید یا دیگر توافقات پرداخت. اگر مشتری نتواند قبض را در مهلت پرداخت تعیینشده پرداخت کند، میتواند خواستار تمدید مهلت پرداخت یا ایجاد توافق پرداخت طبق توضیحات «بخش 6» شود.
	6.2 توافق پرداخت. بنا به تایید «منطقه»، میتوان ترتیبی داد که مشتری مبالغ پرداختنشده را در بازه دوازده (12) ماهه پس از سررسید قبض، به صورت قسطی با مبالغ مساوی پرداخت کند. «مدیر خدمات مشتریان» یا نماینده مدیر میتواند توافقات پرداخت بیش از 12 ماهه را ...
	6.3 کوتاهی مشتری. اگر مشتری هزینه سرویس را در بازه زمانی 60 روزه یا بیشتر پرداخت نکرده باشد، و طبق «بخش 6» به توافق پرداخت دست یافته باشد و نتواند کارهای زیر را انجام دهد: (1) پرداخت هزینههای پرداختنشده تا مهلت تمدیدشده؛ یا (2) پرداخت مبلغ مقرر طبق ...

	7. برنامههای ویژه مشتریان کم-درآمد.
	7.1 محدودیت کارمزد وصل مجدد و چشمپوشی از بهره. برای مشتریان مسکونی که بتوانند به «منطقه» ثابت کنند که درآمد خانوار آنها کمتر از 200 درصد خط فقر فدرال است، «منطقه»:
	(a) کارمزد وصل مجدد در ساعات اداری عادی را به پنجاه دلار ($50) و در ساعات غیراداری به نود و پنج دلار ($95) محدود میکند. این محدودیت فقط در صورتی اعمال میشود که کارمزد وصل مجدد «منطقه» واقعاً از این مبالغ بالاتر باشد. این محدودیتها مشمول تعدیل سالان...
	(b) یک بار در هر 12 ماه از هزینههای بهره قبضهای عقبافتاده چشمپوشی میشود.

	7.2 شرایط. «منطقه» در صورتی مشتری مسکونی را دارای درآمد خانوار زیر 200 درصد خط فقر فدرال میداند که: (الف) حداقل یکی از اعضای خانوار گیرنده جاری CalWORKs، ،CalFresh کمک عمومی، Medi-Cal، درآمد تامینی مکمل/برنامه پرداخت مکمل ایالتی، یا «برنامه ویژه تغذی...

	8. روال تبدیل شدن ساکنان یا مستاجران به مشتریان «منطقه».
	8.1 شمول. «بخش 8» فقط در صورتی اعمال میشود که مالک خانه، صاحبخانه، مدیر یا متصدی نشانی سرویس مسکونی به عنوان مشتری پرونده ثبت شده باشد و به دلیل پرداخت نکردن هزینه، مشمول «اخطار تعلیق قطع سرویس» شده باشد.
	8.2 پذیرش ضوابط و شرایط سرویس. «منطقه» در صورتی به ساکنان مسکونی واقعی خدمترسانی میکند که حداقل یکی از ساکنان با ضوابط و شرایط سرویس موافق باشد و الزامات قوانین و مقررات «منطقه» را برآورده کند.
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