
PATAKARAN SA PAGPUTOL NG RESIDENSYAL NA SERBISYO DAHIL SA HINDI 

PAGBABAYAD 

4.17.  Patakaran sa Pagputol ng Residensyal na Serbisyo Dahil sa Hindi Pagbabayad  

Ang patakaran ng Distrito sa pagputol ng residensyal na serbisyo dahil sa hindi pagbabayad ay 

nakatakda sa seksyon 4.17 hanggang 4.23.   

4.18.  Pagputol ng Serbisyo Dahil sa Hindi Pagbabayad ng Bill.  Kapag nanatiling 

hindi bayad ang isang account na lampas na sa takdang petsa nang 60 araw matapos hindi bayaran, 

puputulin ang serbisyo ng tubig.   

4.19.  Mga Paunawa 

a. Pag-abiso ng Pagputol ng Tubig.  20 araw o higit pa bago putulin ang 

serbisyo ng tubig, magpapadala ang Distrito sa customer ng abiso ng pagputol ng tubig 

na nagsasaad sa nakaraang balanseng takda nang bayaran, sa 10% singil sa serbisyo, at 

sa $10.00 na bayad sa pagiging huli, sa petsa kung kailan kailangan nang magbayad o 

magkumpirma ng pagbayad para maiwasang maputulan ng serbisyo, isang 

paglalarawan ng proseso ng pag-apply sa pagpapahaba ng palugit para magbayad ng 

singil na hindi nabayaran, isang paglalarawan ng proseso ng pagtuligsa at pag-apela sa 

bill, at isang paglalarawan ng proseso para sa paghiling ng amortization o pagpapaliban 

ng hindi pagbabayad. 

b. Paunawa sa Mga Tenant.  Kapag ang mga nakatira ay mga tenant ng 

customer, gagawin ng Distrito ang lahat ng makakaya nito para bigyang-alam ang mga 

nakatira, sa pamamagitan ng nakasulat na paunawang nakasabit sa pintuan ng tirahan, 

kapag hindi na nakakabayad ang account at puputulin na ang serbisyo nang 10 araw o 

higit pa bago ang pagputol.  Bibigyang-alam ng nakasulat na paunawa ang mga 

nakatira na mayroon silang karapatang maging mga customer, at sa kanila na ibi-bill 

ang serbisyo, at hindi nila kakailanganing bayaran ang halagang dapat bayaran ng 

account na hindi nagbayad, basta't handa sila at kaya nilang akuin ang responsibilidad 

para sa mga darating na singil sa account ayon sa pagpapasya ng Distrito.  Para 

maisantabi ang halagang takdang bayaran sa account na hindi nagbayad, dapat 

makapagbigay ang nakatira ng katunayan ng paninirahan sa anyo ng kasunduan sa 

pagrenta at katibayan ng pagbabayad ng renta.  Para sa mga residensyal na 

istrukturang may maraming unit at mga mobilehome park, kung may pisikal na paraang 

available sa Distrito ng pagputol ng serbisyo sa mga nakatirang hindi nakatugon sa 

mga kinakailangan ng Distrito para sa serbisyo, gagawing available ng Distrito ang 

serbisyo sa mga nakatirang nakatugon sa mga kinakailangang iyon.  Kakailanganin ng 

customer na magbayad ng bayad sa pagpapaskil na $25.00, at $10.00 para sa kada unit 

sa isang residensyal na istrukturang may maraming unit o mobilehome park. 

c. Kawalan ng Kakayahang Ma-contact.  Kung hindi ma-contact ng Distrito 

ang customer o isang nasa hustong gulang nakatira sa tirahan sa pamamagitan ng 

telepono, at kung ibabalik ang nakasulat na panunawa sa koreo bilang hindi ma-

undeliver, magsusumikap ang Distrito na bisitahan ang tirahan at at mag-iiwan, o 

gagawa ng iba pang mga hakbang para maglagay sa isang madaling mapansin na lugar, 

ng isang paunawa ng nalalapit na pagputol ng serbisyo dahil sa hindi pagbabayad at sa 

patakaran ng Distrito para sa pagputol ng residensyal na serbisyo dahil sa hindi 

pagbabayad.   



d. 48 na Oras na Abiso ng Pag-shut Off.  48 oras o higit pa bago putulin ang 

serbisyo ng tubig, magpapaskil ang Distrito sa isang madaling mapansing lokasyon sa 

lote ng isang 48 oras na abiso ng pagputol shut off notice and at kakailanganing 

magbayad ng customer ng bayad sa pagpapaskil na $25.00.   

e. 24 na Oras na Tawag sa Telepono.  Magsasagawa ng pinal na pagtangkang 

i-contact ang customer sa pamamagitan ng telepono sa loob ng 24 na oras bago ang 

aktwal na pagputol ng serbisyo ng tubig.   

f. Third Party na Serbisyo ng Pag-abiso.  Ang sinumang customer na 65 

taong gulang o mas matanda, o na isang dependent na adult ayon sa tinutukoy sa 

sekyson 15610(b)(1) ng Welfare and Institutions Code (Kodigo ng Kagalingan at Mga 

Institusyon), ay puwedeng humiling sa Distrito na abisuhan ang isang itinalagang third 

party, na pumapayag nang pasulat sa naturang pagtatalaga, na susubukang abisuhan ng 

Distrito kapag lampas na sa takdang petsa ang account ng customer at maaari na itong 

maputulan.   

4.20.  Tulong sa Customer 

a. Pagtuligsa sa Bill.  Ang sinumang customer na nagkakait na hindi tama 

ang isang bill ay maghahain ng nakasulat na pagtuligsa sa Distrito sa loob ng 10 araw 

matapos maipadala ang bill, o sa loob ng 10 araw matapos ibigay ang abiso ng 

pagputol.  Isasaad ng pagtuligsa ang mga katwiran ng customer para sa pagtuligsa at 

lalagdaan at lalagyan ito ng petsa ng customer.  Ang lahat ng bill na hindi tutuligsain 

sa loob ng naturang panahon ay ituturing na tama, wasto at may-bisa sa customer.  

Papayuhan ng General Manager ang customer nang pasulat tungkol sa kanyang 

desisyon sa pagtuligsa ng customer na maaaring iapela ng customer sa Board nang 

pasulat sa loob ng 10 araw makalipas ang postmark ng desisyon ng General Manager. 

b. Pagpapahaba ng Palugit sa Pagbayad.  Kung hindi mabayaran ng isang 

customer ang isang bill, ang customer ay puwedeng maghain ng nakasulat na 

kahilingan sa Distrito ng pagpapahaba ng paglugit sa pagbabayad ng bill sa loob ng 10 

araw mula ng pagpapadala ng abiso ng pagputol.  Isasaad ng kahilingan ang mga 

katwiran ng customer para sa pagpapahaba at ang ang tagal ng panahong hinihingi na 

hinilalagpas sa 6 na buwan, at lalagdaan at lalagyan ito ng petsa ng customer.  Ang 

pagpapahaba ng palugit ay nalalapat lang sa hindi nabayaran.  Dapat pa ring bayaran 

ng customer ang lahat ng kasalukuyang singil para sa serbisyo ng tubig kapag takda na 

itong bayaran.  Papayuhan ng General Manager ang customer nang pasulat tungkol sa 

kanyang desisyon sa kahilingan ng customer. 

c. Amortization ng Bill na Hindi Nabayaran.  Kung hindi mabayaran ng 

isang customer ang isang bill, sa loob ng 10 araw mula ng pagpapadala ng abiso ng 

pagputol ay puwedeng magsumite ang customer sa Distrito ng isang kasunduan sa 

amortization (na available sa tanggapan ng Distrito) na nilagdaan ng customer na 

nangangakong bayaran ang buong halagang hindi nabayaran, kasama ang anumang 

mga singil sa serbisyo, bayarin sa pagiging huli, at iba pang mga bayarin at singilnd 

any other fees at singil, nang nasa magkakatumbas na buwanang hulugan sa loob ng 

isang makatwirang yugto ng panahon na hindi lalagmpas sa 12 buwan.  Papayuhan 

ng General Manager ang customer nang pasulat tungkol sa kanyang desisyon sa 

kahilingan at tutukuyin nito ang iskedyul ng amortization para sa pagbabayad sa 

halagang hindi nabayaran.  Ang anumang customer na may account na hindi 



nabayaran na na-amortize nang 3 o higit pang buwan ay magbabayad din ng interes sa 

Distrito para sa balanseng hindi nabayaran mual sa petsa ng hindi pagbabayad nang 

may rate na 6% kada taona, at itatakda ito ng kasunduan sa amortization.  Ang 

amortization ay nalalapat lang sa hindi nabayaran.  Dapat pa ring bayaran ng customer 

ang lahat ng kasalukuyang singil para sa serbisyo ng tubig kapag takda na itong 

bayaran. 

d. Pagpapaliban o Pagbabawas sa Bayad.  Ang mga customer na may 

mababang kita ay puwedeng humiling ng pagpapaliban o pagbabawas ng pagbabayad 

sa mga singil na hindi nabayaran.  Para maging kwalipikado para sa pagpapaliban o 

pagbabawas, dapat magsumite ang customer ng dokumentasyon sa Distrito na 

nagpapakita walang kakayhang makapagbayad ang customer para sa serbisyo sa ilalim 

ng normal na billing cycle ng Distrito.  Ituturing na walang kakayahang 

makapagbayad ang isang customer kung mayroon mang miyembro ng sambahayan na 

nakkatanggap ng CalWORKS, CalFresh, general assistance (pangkalahatang tulong), 

Medi-Cal, Supplemental Security Income (Pandagdag na Kitang Panseguridad)/State 

Supplementary Payment Program (Programa ng Dagdag na Bayad ng Estado), o 

California Special Supplemental Nutrition Program for Woman, Infants, and Children 

(Espesyal na Programa ng Karagdagang Nutrisyon para sa Mga Babae, Sanggol, at 

Bata ng California), o kung ang taunang kita ng sambayahan ay mas mababa sa 200 

porsiyento ng pederal na antas ng kahirapan.  Papayuhan ng General Manager ang 

customer nang pasulat tungkol sa kanyang desisyon sa pagpapaliban o pagbabawas ng 

bayad.  Ang anumang pagpapaliban ay mapupunta sa isang petsa sa hinaharpa sa loob 

ng 12 buwan pagkalipas ng hindi pagbabayad at nalalapat lang ito sa hindi nabayaran.  

Dapat pa ring bayaran ng customer ang lahat ng kasalukuyang singil para sa serbisyo 

ng tubig kapag takda na itong bayaran.  Para sa impormasyon sa pederal na antas ng 

kahirapan, bisitahin ang website ng United States Department of Health and Human 

Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pankalusugan at Pantao ng Estado Unidos) 

sa https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.   

e. Contact.  Puwedeng i-contact ng sinumang customer ang Distrito sa 

pamamagitan ng telepono sa (661) 831-0989 para talakayin ang mga opsyon sa pag-

iwas sa pagputol ng serbisyo dahil sa hindi pagbabayad. 

4.21.  Kapag Hindi Mapuputulan ang Serbisyo Dahil sa Hindi Pagbabayad.  Hindi 

puputulan ng Distrito ang serbisyo ng tubig dahil sa hindi pagbabayad ng mga bill ng tubig (a) kung 

may nakabinbing pinal na resolusyon ng isang pagtuligsa ng bill na natanggap nang napapanahon, (b) 

kung ikakait ng customer sa loob ng 12 araw ng pagpapadala sa abiso ng pagputol na wala siyang 

kakayahang magbayat at mag-a-apply siya para sa amortization ng hindi nabayarang bill o 

pansamantalang pagpapaliban ng pagbabayad, o (c) kung makakatanggap ng nakasulat na 

sertipikasyon mula sa isang tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga (gaya ng isang lisensiyadong 

doktor o surgeon) na ang pagputol ng serbisyo sa customer ay maaaring magsapanganib ng buhay, at 

mag-a-apply ang customer para sa amortization ng bill na hindi nabayaran o pansamantalang 

pagpapaliban ng bayad.  Kung hindi makakapagbayad ang customer nang napapanahod ayon sa 

anumang naturang kasunduan sa amortization o pagpapaliban, o hindi hindi mapapantiling current ang 

account dahil naiipon-ipon ang mga bill sa bawat magkasunod na yugto ng pagsingil, magpapaskil ang 

Distrito ng pinal na abiso ng pagputol at hindi na nito itutuloy ang serbisyo ng tubig makalipas ang 5 

araw ng negosyo kahit na mananatili ang kahihinatnang makakapagsapanganib ng buhay o ikinakait 

na kawalan ng kakayahang magbayad nang buo.   

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


4.22.  Mga Bayad sa Muling Pagkonekta.  Ang isang customer na may serbisyo ng 

tubig na nadiskonekta dahil sa hindi pagbabayad ng bill o paglabag sa Mga Patakaran at Regulasyon 

na ito na makakaresolba sa naturang hindi pagbabayad o paglabag ay magiging kwalipikado para sa 

pagpapanumbalik ng serbisyo kapag nabayaran na ang singil sa muling pagkonekta na $50.00 kung 

isasagawa ang muling pagkonekta sa loob ng normal na oras ng trabaho ng Distrito, o $150.00 kung 

hihilingin ang muling pagkonekta pagkalipas ng normal na oras ng trabaho ng Distrito.  Ang pagsunod 

ng Distrito sa isang kahilingang muling magkonekta pagkalipas ng normal na oras ng trabaho ng 

Distrito ay nasa tanging pagpapasya ng General Manager.  Walang karapatan ang sinumang customer, 

at walang obligasyon ang Distrito, na miling ikonekta ang serbisyo ng tubig ng isang customer 

pagkatapos ng normal na oras ng trabaho ng Distrito.  Walang muling ikokonektang serbisyo ng tubig 

maliban kung ibabalik ng customer ang kanyang deposito nang buo sa ilalim ng Mga Patakaran at 

Regulasyon na ito, kung ginamit ng Distrito ang deposito nang buo o bahagya para bwasan ang 

halagang hindi nabayaran.  Kung nakonekta na ulit dati ang serbisyo ng tubig ng isang customer, ang 

bayad sa muling pagkonekta ay magiging doble ng inihayag sa itaas.  Kung nakonekta na ulit nang 

dalawang beses dati ang serbisyo ng tubig ng isang customer, ang bayad sa muling pagkonekta ay 

magiging triple ng inihayag sa itaas.   

4.23. Mga Pagsasalin.  Ang mga Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, at Korean 

na pagsasalin ng polisiyang ito, at mga nakasulat na paunawang inilabas ayon dito, at available sa 

tanggapan ng Distrito o sa website. 


