در زﻣﯾﻧﮫ ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب ﻣﺳﮑوﻧﯽIRWDﺳﯾﺎﺳت

اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت .اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب ﻣﺳﮑوﻧﯽ« )»ﺳﯾﺎﺳت«( ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای ﺳروﯾس
.1
آب ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺷﺎﻣل ﺣﺳﺎبھﺎی ﺳروﯾس ﻏﯾرﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧﻣﯽﺷود .اﮔر اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« ﺑﺎ دﯾﮕر ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ﯾﺎ
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺗﻧﺎﻗض داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« ﺣﺎﮐم ﺧواھد ﺑود.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ درﯾﺎﻓت راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻗﺑض آب ،ﺑﺎ »ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن« ﺑﮫ ﺷﻣﺎره
.2
ً
) 949) 453-5300ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر »ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .دﻓﺗر »ﻣﻧطﻘﮫ« از ﺳﺎﻋت 8
ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  5ب.ظ روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،ﻏﯾر از روزھﺎی ﺗﻌطﯾل ﻣﻧطﻘﮫ ،ﭘذﯾرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﺳت .ﻧﺷﺎﻧﯽ دﻓﺗر ﻣﻧطﻘﮫ:
92618.15600 Sand Canyon Ave Irvine, Ca
روال ﺻدور ﻗﺑض .ھزﯾﻧﮫ ﺳروﯾس آب ﺑﺎﯾد ھر ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﺎ ھر ﺗﻧﺎوب دﯾﮕری ﮐﮫ ھﯾﺎت ﻣدﯾره اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ
.3
»ﻣﻧطﻘﮫ« ﭘرداﺧت ﺷود .ھﻣﮫ ﻗﺑﺿﮭﺎی ﺳروﯾس آب ﺑﺎﯾد ظرف ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ) (25روز از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺳﺗﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
از ﺳوی »ﻣﻧطﻘﮫ« ،ﭘرداﺧت ﺷود .ﻗﺑﺿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﻧﺷود ،ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘرداﺧت ﻧﮑردن ﻗﺑض .اﮔر ﻗﺑض ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل ﺷﺻت ) (60روز ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد،
.4
»ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣﯽﺗواﻧد ﺳروﯾس آب آن ﻧﺷﺎﻧﯽ را ﻗطﻊ ﮐﻧد.
ﺻدور اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری» .ﻣﻧطﻘﮫ« ﺣداﻗل ﭘﺎﻧزده ) (15روز ﭘﯾش از ﻗطﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳروﯾس آب،
4.1
اﺧطﺎری را از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑرای ﻣﺷﺗری ﭘروﻧده ﻣﯽﻓرﺳﺗد .اﯾن اﺧطﺎر ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺧواھد ﺑود:

4.2

)(a

ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗری؛

)(b

ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧتﻧﺷده؛

)(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
ھزﯾﻧﮫھﺎ؛

)(e

ﺷرح روال اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﺗوﺳط ﻣﺷﺗری ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﺗﻣدﯾد ﯾﺎ ﺗﻘﺳﯾط
ﭘرداﺧت ﺑﺎﺷد؛ و

)(f

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ.

اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺎﺟران.

 IRWDھﻣﭼﻧﯾن ﺣداﻗل ﭘﺎﻧزده ) (15روز ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب ،ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﮐن ﻧﺷﺎﻧﯽ
)(a
ﺳروﯾس در ﺷراﯾط زﯾر اﺧطﺎر ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد» (i) :ﻣﻧطﻘﮫ« ﺳروﯾس ﻣﺳﺗﻘل دارای ﮐﻧﺗور را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﮏ-ﺧﺎﻧواری ،ﺳﺎزه
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﭼﻧد-واﺣدی ﯾﺎ ﭘﺎرک ﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﺎر اراﺋﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣدﯾر ﯾﺎ ﻣﺗﺻدی ھﻣﺎن ﻣﺷﺗری ﭘروﻧده ﺑﺎﺷد؛ ﯾﺎ ) (iiﻧﺷﺎﻧﯽ
ﭘﺳﺗﯽ ﻣﺷﺗری ﭘروﻧده ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس ﻧﺑﺎﺷد .اﺧطﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺳﺎﮐن« ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ،ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در »ﺑﺧش
 «4.1ﺑﺎﻻ ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺣﻖ دارﻧد ﺑدون اﻟزام ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎب

ﻋﻘباﻓﺗﺎده ،ﻣﺷﺗری »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺷوﻧد .ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن »ﻣﻧطﻘﮫ« در »ﺑﺧش  «8ذﯾل ﺷرح
داده ﺷده اﺳت.
اﮔر  IRWDﺳروﯾس آب را از طرﯾﻖ ﮐﻧﺗور اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن اراﺋﮫ ﮐﻧد» ،ﻣﻧطﻘﮫ« ،ﺑﺎ ﺣﺳن
)(b
ﻧﯾت ،ﺣداﻗل ﭘﺎﻧزده ) (15روز ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس ،ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﻣول ﺗﺎﺧﯾر اﺳت و ﺳروﯾس
در ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐرﺷده در اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﻗطﻊ ﺧواھد ﺷد» .ﻣﻧطﻘﮫ« اﺧطﺎر را از راهھﺎی زﯾر اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻧد (i) :ارﺳﺎل ﭘﺳﺗﯽ اﺧطﺎر
ﺑﮫ ھر واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﯾﺎ ) (iiﭼﺳﺑﺎﻧدن اﺧطﺎر ﺑﮫ در ھر واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ .اﮔر اﺑﻼغ اﺧطﺎر ﺑﮫ ھر واﺣد ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﯾﺎ دﺷوار
ﺑﺎﺷد» ،ﻣﻧطﻘﮫ« دو ) (2ﻧﺳﺧﮫ از اﺧطﺎر را در ھر ﻣﺣوطﮫ ﻣﺷﺗرک دﺳﺗرﺳﯽﭘذﯾر در ھر ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ
ﻣﯽﭼﺳﺑﺎﻧد؛ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻌﻘول دﯾﮕری و ﺑر اﺳﺎس ﺣﺳن ﻧﯾت اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ را ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻧد .اﺧطﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺳﺎﮐن«
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ،ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در »ﺑﺧش  «4.1ﺑﺎﻻ ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺣﻖ
دارﻧد ﺑدون اﻟزام ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻋﻘباﻓﺗﺎده ،ﻣﺷﺗری »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺷوﻧد .ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺳﺎﮐﻧﺎن
ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن »ﻣﻧطﻘﮫ« در »ﺑﺧش  «8ذﯾل ﺷرح داده ﺷده اﺳت.
اﺧطﺎر ﺗﻠﻔﻧﯽ IRWD .ھﻣﭼﻧﯾن از روی ﺣﺳن ﻧﯾت و ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻌﻘول ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺣداﻗل ھﻔت
4.3
) (7روز ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس ،ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﭘروﻧده ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺳﺎﮐن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺷﺗری ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮕﯾرد» .ﻣﻧطﻘﮫ«
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ روﻧوﺷت ﮐﺗﺑﯽ اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﺗری ﻗرار دھد و ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗطﻊ ﺳروﯾس
آب ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘرداﺧت ﻧﺷدن ھزﯾﻧﮫ ،ﺷﺎﻣل اﻣﮑﺎن ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﯾﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ،را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.
ﭼﺳﺑﺎﻧدن اﺧطﺎر در ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس .اﮔر  IRWDﻧﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺳﺎﮐن در ﻧﺷﺎﻧﯽ
4.4
ﺳروﯾس ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮕﯾرد ،و اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺑﻼغ ﻧﺷدن ﺑﺎزﮔﺷت داده ﺷود» ،ﻣﻧطﻘﮫ« ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
»اﺧطﺎر ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻗطﻊ ﺳروﯾس« و روﻧوﺷت اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« را در ﻣﺣﻠﯽ آﺷﮑﺎر در ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس ﺑﭼﺳﺑﺎﻧد .اﺧطﺎر و روﻧوﺷت
اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس در ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود .اﯾن اﺧطﺎر ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺧواھد ﺑود:
)(a

ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗری؛

)(b

ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧتﻧﺷده؛

)(c

ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗطﻊ ﺳروﯾس؛
و

)(d

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ .

ﺷراﯾط ﻗطﻊ ﻧﺷدن ﺳروﯾس .اﮔر ﺷراﯾط زﯾر ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد IRWD ،ﺳروﯾس آب ﻣﺳﮑوﻧﯽ را ﺑﮫ دﻟﯾل
4.5
ﭘرداﺧت ﻧﺷدن ھزﯾﻧﮫ ﻗطﻊ ﻧﻣﯽﮐﻧد:
)(a

در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣﺷﻐول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻋﺗراض ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﻣﺷﺗری ،طﺑﻖ »ﺑﺧش  «5.1زﯾر
اﺳت؛ ﯾﺎ

)(b

در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗری ﻣﺷﻣول ﺗﻣدﯾد ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد »ﻣﻧطﻘﮫ« ﯾﺎ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت
ﻣﺷﻣول »ﺑﺧش  «6زﯾر اﺳت ،و ﻣﺷﺗری ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﺗﺎﯾﯾدﺷده را رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد و ھﻣﮫ
ھزﯾﻧﮫھﺎ را ﺑﮫﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد.

4.6
)(a

ﺷراﯾط ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ وﯾژهای ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻗطﻊ ﺳروﯾس ﻣﯽﺷود.
اﮔر ھﻣﮫ ﺷراﯾط زﯾر ﺑرآورده ﺷود IRWD ،ﺳروﯾس آب را ﻗطﻊ ﻧﺧواھد ﮐرد:
)(i

ﻣﺷﺗری ،ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺎﺟر ﻣﺷﺗری ،ﮔواھﯽ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑت اوﻟﯾﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺗوﻗف
ﺳروﯾس آب ﺑﺎﻋث ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺟﺎن ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﺷدن ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻧﺎن
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺷﻣول ﺳروﯾس ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺧواھد ﺷد ،را ﺑﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد؛ و

)(ii

ﻣﺷﺗری ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺳروﯾس ﻣﺳﮑوﻧﯽ در ﭼرﺧﮫ ﻋﺎدﺗﯽ
ﺻورﺗﺣﺳﺎب »ﻣﻧطﻘﮫ« را ﻧدارد .ﻣﺷﺗری در ﺻورﺗﯽ ﻓﺎﻗد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘرداﺧت
ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻋﺎدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ﮐﮫ) :اﻟف( ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻣﺷﺗری
ﮔﯾرﻧده ﺟﺎری  ، CalFresh،CalWORKsﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ،Medi-Cal ،درآﻣد
ﺗﺎﻣﯾﻧﯽ ﻣﮑﻣل/ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت ﻣﮑﻣل اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﯾﺎ »ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾژه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﮑﻣل ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ وﯾژه
زﻧﺎن ،اطﻔﺎل و ﮐودﮐﺎن« ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ )ب( ﻣﺷﺗری ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ﻣﺟﺎزات ﺳوﮔﻧدﺷﮑﻧﯽ اﻋﻼم
ﮐﻧد ﮐﮫ درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﺎﻧوار ﮐﻣﺗر از  200درﺻد ﺧط ﻓﻘر ﻓدرال اﺳت؛ و

)(iii

ﻣﺷﺗری ﻣﺎﯾل ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ،ﺷﺎﻣل ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ،ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد.

)(b

ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷراﯾط ﺑﺎﻻ را دارا ﺑﺎﺷد» ،ﻣﻧطﻘﮫ« ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی زﯾر را ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد
ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔزﯾﻧﮫ ﻣورد ﻧظر »ﻣﻧطﻘﮫ« اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد (1) :ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﯾﺎ ) (2دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت» .ﻣدﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ« ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣدﯾر ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت
را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت و اﺳﻧﺎد اراﺋﮫﺷده از ﺳوی ﻣﺷﺗری ،و ﻧﯾﺎزھﺎی ﭘرداﺧت »ﻣﻧطﻘﮫ«،
اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﮐرد.

)(c

ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ ) (aﺑرآورده ﺷده اﺳت» .ﻣﻧطﻘﮫ« ،ﭘس از درﯾﺎﻓت
ﻣدارک ﻣﺷﺗری ،ھﻔت ) (7روز ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣدارک ﻓرﺻت ﺧواھد داﺷت و (1) :ﺗواﻓﻖ
ﭘرداﺧت را ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ) (2اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را از ﻣﺷﺗری درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧد؛ ﯾﺎ
) (3ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺷراﯾط ﺑﺧش ﻓرﻋﯽ )اﻟف( اﺳت.

)(d

اﮔر ﻣﺷﺗری ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت دﺳت ﯾﺎﺑد و ظرف ﺣداﮐﺛر ﺷﺻت
) (60روز ھرﯾﮏ از اﻗداﻣﺎت زﯾر را اﻧﺟﺎم ﻧدھد IRWD ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺳروﯾس آب را ﻗطﻊ ﮐﻧد:
)اﻟف( ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧت ﺗﻣدﯾدﺷده؛ ) (bﭘرداﺧت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻘباﻓﺗﺎده
ﻣﺷﻣول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت ﺟﺎﯾﮕزﯾن؛ ﯾﺎ ) (cﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﺎری ﺳروﯾس آب» .ﻣﻧطﻘﮫ«
اﺧطﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻗطﻊ ﺳروﯾس را ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ) (5روز ﮐﺎری ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس ،در ﻣﺣﻠﯽ
ﻧزدﯾﮏ و آﺷﮑﺎر در ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس درج ﺧواھد ﮐرد .ﺻدور اﺧطﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ
»ﻣﻧطﻘﮫ« ﺣﻖ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﯾﺎ ﺑررﺳﯽ را ﺑرای ﻣﺷﺗری ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد.

4.7
زﻣﺎن ﻗطﻊ ﺳروﯾس IRWD .در روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ ،ﺷﻧﺑﮫ ،ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ،ﺗﻌطﯾﻼت رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻓﺗر
»ﻣﻧطﻘﮫ« ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎز ﻧﺑﺎﺷد ،اﻗدام ﺑﮫ ﻗطﻊ ﺳروﯾس ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﭘرداﺧت ﻧﺷدن ھزﯾﻧﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد.
وﺻل ﮐردن ﺳروﯾس .ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳروﯾس آب آﻧﮭﺎ ﻗطﻊ ﻣﯽﺷود ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
4.8
 (949) 453-5300ﺑﺎ »ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن« ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر »ﻣﻧطﻘﮫ« واﻗﻊ در 15600 Sand Canyon Ave
 Irvine, Ca. 92618ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر وﺻل ﺷدن ﺳروﯾس ﺷوﻧد .وﺻل ﺷدن ﺳروﯾس ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺑرآورده ﺷدن
ﺷراﯾط زﯾر اﺳت) :اﻟف( ﭘرداﺧت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻘباﻓﺗﺎده ،ﺷﺎﻣل ﺳود ﯾﺎ ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط؛ )ب( ﮐﺎرﻣزد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وﺻل ﻣﺟدد ﺑر اﺳﺎس
ﻣﺣدودﯾتھﺎی »ﺑﺧش .«7.1
.5

روالھﺎی ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻗﺑض.

زﻣﺎن طرح ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑررﺳﯽ .ﻣﺷﺗری ﻣﯽﺗواﻧد ظرف ﭘﺎﻧزده ) (15روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت
5.1
ﻗﺑﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻌﺗرض اﺳت ،ﺑرای طرح ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑررﺳﯽ اﻗدام ﮐﻧد .ﻓﻘط ﺑرای اھداف اﯾن »ﺑﺧش ،«5.1
ﻗﺑض ﭘﻧﺞ ) (5روز ﭘس از ارﺳﺎل ﭘﺳﺗﯽ ،وﺻولﺷده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑض اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ﻗﺑض ﺑﮫ ﻣﺣض ارﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﺻولﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻧطﻘﮫ» .ﻣدﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن« ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣدﯾر ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺑررﺳﯽ را،
5.2
ﺑﮫ ﺷرط اراﺋﮫ ﺑﮭﻧﮕﺎم ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد .روﻧد ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﯾﺎ
اﯾﺟﺎد ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﺑرای ﻣﺷﺗری ﻣﯽﺷود» .ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣﯽﺗواﻧد ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد ﺧود ،ﺷﮑﺎﯾﺎت ﯾﺎ درﺧواﺳتھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﺑﮫﻣوﻗﻊ اراﺋﮫ ﻧﺷدهاﻧد ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻖ اﻋﺗراض ﺑﮫ رای ﺻﺎدرﺷده ﺑرای اﯾن ﺷﮑﺎﯾﺎت ﯾﺎ درﺧواﺳتھﺎ وﺟود ﻧدارد.

.6

ﺗﻣدﯾد و دﯾﮕر ﺗواﻓﻘﺎت ﭘرداﺧت.

زﻣﺎن اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺗﻣدﯾد ﯾﺎ دﯾﮕر ﺗواﻓﻘﺎت ﭘرداﺧت .اﮔر ﻣﺷﺗری ﻧﺗواﻧد ﻗﺑض را در ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت
6.1
ﺗﻌﯾﯾنﺷده ﭘرداﺧت ﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت ﭘرداﺧت ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت طﺑﻖ ﺗوﺿﯾﺣﺎت »ﺑﺧش  «6ﺷود.
6.2
ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد »ﻣﻧطﻘﮫ« ،ﻣﯽﺗوان ﺗرﺗﯾﺑﯽ داد ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﺑﺎﻟﻎ ﭘرداﺧتﻧﺷده را در ﺑﺎزه دوازده
) (12ﻣﺎھﮫ ﭘس از ﺳررﺳﯾد ﻗﺑض ،ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺳطﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺎوی ﭘرداﺧت ﮐﻧد» .ﻣدﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن« ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣدﯾر
ﻣﯽﺗواﻧد ﺗواﻓﻘﺎت ﭘرداﺧت ﺑﯾش از  12ﻣﺎھﮫ را ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد ﺧود ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد .ﻣﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﮐﺎﻣل را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮐﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﺑﭘردازد و ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎ را در دورهھﺎی ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺑﻌدی ﺑﮫﻣوﻗﻊ ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﻣﮭﻠت
ﺗﻣدﯾدﺷده ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اﻋﻼم ﻣﯽﺷود.
6.3
ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﺷﺗری .اﮔر ﻣﺷﺗری ھزﯾﻧﮫ ﺳروﯾس را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  60روزه ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﭘرداﺧت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد،
و طﺑﻖ »ﺑﺧش  «6ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﺗواﻧد ﮐﺎرھﺎی زﯾر را اﻧﺟﺎم دھد (1) :ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘرداﺧتﻧﺷده
ﺗﺎ ﻣﮭﻠت ﺗﻣدﯾدﺷده؛ ﯾﺎ ) (2ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘرر طﺑﻖ ﺗواﻓﻖ ﭘرداﺧت ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾنﺷده» ،ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣﯽﺗواﻧد ﺳروﯾس آب را ﻗطﻊ
ﮐﻧد» .ﻣﻧطﻘﮫ« اﺧطﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻗطﻊ ﺳروﯾس را ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ) (5روز ﮐﺎری ﭘﯾش از ﻗطﻊ ﺳروﯾس ،در ﻣﺣﻠﯽ ﻧزدﯾﮏ و
آﺷﮑﺎر در ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺳروﯾس درج ﺧواھد ﮐرد .ﺻدور اﺧطﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺣﻖ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﯾﺎ ﺑررﺳﯽ را ﺑرای
ﻣﺷﺗری ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد.
.7

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی وﯾژه ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﮐم-درآﻣد.

ﻣﺣدودﯾت ﮐﺎرﻣزد وﺻل ﻣﺟدد و ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ﺑﮭره .ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺛﺎﺑت
7.1
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ درآﻣد ﺧﺎﻧوار آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر از  200درﺻد ﺧط ﻓﻘر ﻓدرال اﺳت» ،ﻣﻧطﻘﮫ«:
)(a

ﮐﺎرﻣزد وﺻل ﻣﺟدد در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﻋﺎدی را ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎه دﻻر ) (50$و در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾراداری
ﺑﮫ ﻧود و ﭘﻧﺞ دﻻر ) (95$ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻣﺣدودﯾت ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﮐﺎرﻣزد وﺻل ﻣﺟدد »ﻣﻧطﻘﮫ« واﻗﻌﺎ ً از اﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺣدودﯾتھﺎ ﻣﺷﻣول ﺗﻌدﯾل
ﺳﺎﻻﻧﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎ در »ﺷﺎﺧص ﻗﯾﻣت ﻣﺻرفﮐﻧﻧده« اداره آﻣﺎر ﮐﺎر ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺷﮭری ) (CPI-Uﮐﮫ از  1ژاﻧوﯾﮫ  2021اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ،ﺧواھد ﺑود.

)(b

ﯾﮏ ﺑﺎر در ھر  12ﻣﺎه از ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﮭره ﻗﺑﺿﮭﺎی ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﭼﺷمﭘوﺷﯽ ﻣﯽﺷود.

ﺷراﯾط» .ﻣﻧطﻘﮫ« در ﺻورﺗﯽ ﻣﺷﺗری ﻣﺳﮑوﻧﯽ را دارای درآﻣد ﺧﺎﻧوار زﯾر  200درﺻد ﺧط ﻓﻘر ﻓدرال
7.2
ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ) :اﻟف( ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﮔﯾرﻧده ﺟﺎری  CalFresh، ،CalWORKsﮐﻣﮏ ﻋﻣوﻣﯽMedi- ،
 ،Calدرآﻣد ﺗﺎﻣﯾﻧﯽ ﻣﮑﻣل/ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت ﻣﮑﻣل اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﯾﺎ »ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾژه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﮑﻣل ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ وﯾژه زﻧﺎن ،اطﻔﺎل و ﮐودﮐﺎن«
ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ )ب( ﻣﺷﺗری اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧﺎﻧوار ﮐﻣﺗر از  200درﺻد ﺧط ﻓﻘر ﻓدرال اﺳت.
.8

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

ﺷﻣول» .ﺑﺧش  «8ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﻣدﯾر ﯾﺎ ﻣﺗﺻدی ﻧﺷﺎﻧﯽ
8.1
ﺳروﯾس ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺗری ﭘروﻧده ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘرداﺧت ﻧﮑردن ھزﯾﻧﮫ ،ﻣﺷﻣول »اﺧطﺎر ﺗﻌﻠﯾﻖ ﻗطﻊ
ﺳروﯾس« ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﭘذﯾرش ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﺳروﯾس» .ﻣﻧطﻘﮫ« در ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺳﮑوﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺧدﻣترﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد
8.2
ﮐﮫ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﺎ ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﺳروﯾس ﻣواﻓﻖ ﺑﺎﺷد و اﻟزاﻣﺎت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات »ﻣﻧطﻘﮫ« را ﺑرآورده ﮐﻧد.
ﺗﺎﯾﯾد اﺟﺎرهﻧﺷﯾﻧﯽ .ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺑدون ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻋﻘباﻓﺗﺎده ،ﺳﺎﮐن
8.3
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗری ﭘروﻧده ﺣﺳﺎب ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﻣدﯾر ﯾﺎ ﮐﺎرﮔزار ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت ﯾﺎ ﺑوده اﺳت .روﻧد
اﺛﺑﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل )و ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ( ﺑررﺳﯽ ﻗرارداد اﺟﺎره ﯾﺎ ﮐراﯾﮫ ،رﺳﯾد اﺟﺎرهﺑﮭﺎ ،ﺳﻧد دوﻟﺗﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت اﺟﺎرهﻧﺷﯾﻧﯽ
ﺷﺧص ﺳﺎﮐن در آن ﻣﻠﮏ ،ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓﺎشﺷده طﺑﻖ »ﺑﺧش  «1962از آﯾﯾن دادرﺳﯽ ﻣدﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد »ﻣﻧطﻘﮫ« ﺑﺎﺷد.

زﺑﺎن اﺧطﺎرھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﺧﺎص .ھﻣﮫ اﺧطﺎرھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺷﻣول »ﺑﺧش  «4اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ،
.9
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،ﭼﯾﻧﯽ ،ﺗﺎﮔﺎﻟوگ ،وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ ،ﮐرهای و دﯾﮕر زﺑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ده درﺻد ) (%10اﻓراد ﺳﺎﮐن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳروﯾس
»ﻣﻧطﻘﮫ« ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﮑﻠم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺻﺎدر ﻣﯽﺷود.
دﯾﮕر اﻗداﻣﺎت ﺟﺑراﻧﯽ .ﻋﻼوه ﺑر ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب» ،ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣﯽﺗواﻧد دﯾﮕر اﻗداﻣﺎت ﺟﺑراﻧﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻋرﻓﯽ ﻣرﺑوط
.10
ﺑﮫ ﻋدم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳروﯾس آب ،ﺷﺎﻣل )و ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ( اﯾن ﻣوارد را اﻧﺟﺎم دھد :ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻘباﻓﺗﺎده ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺣﻖ
ﺣﺑس ﺑرای ﻣﻠﮏ ،طرح ﺷﮑﺎﯾت ﯾﺎ دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧتﻧﺷده ﺑرای وﺻول .اﮔر »ﻣﻧطﻘﮫ« در دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ
ﭘﯾروز ﺷود» ،ﻣﻧطﻘﮫ« ﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﻣﺧﺎرج ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﻣزد وﮐﯾل و ﺑﮭره ﻣرﺗﺑط ،را از ﻣﺷﺗری ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧد.
ﻗطﻊ ﺳروﯾس آب ﺑر اﺳﺎس دﯾﮕر ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻣﺷﺗری IRWD .ﻣﯽﺗواﻧد ﺳروﯾس آب را ﺑر اﺳﺎس ﻧﻘض ﺷدن دﺳﺗورھﺎ،
.11
ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ ﻣﻘررات »ﻣﻧطﻘﮫ« از ﺳوی ﻣﺷﺗری )ﻏﯾر از ﭘرداﺧت ﻧﺷدن ھزﯾﻧﮫ( ﻗطﻊ ﮐﻧد.
ﮐﺎرﻣزد و ھزﯾﻧﮫ ﻣرﺗﺑط .ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﺻراﺣﺗﺎ ً در اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت« ذﮐر ﺷده اﺳت ،ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﮐﺎرﻣزدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
.12
ﻣﺷﺗری طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی »ﻣﻧطﻘﮫ« ،ﺷﺎﻣل )و ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ( ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻋﻘباﻓﺗﺎده ،ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد طﺑﻖ
روالھﺎی ذﮐرﺷده در اﯾﻧﺟﺎ ﭘرداﺧت ﺷود.

