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TUNGKOL SA: NOTISYA NG PAGDISKONEKTA PARA SA ACCOUNT NUMBER:
LOKASYON NG SERVICE:
UTANG SA BUWANG HINDI PA NABABAYARAN:
HALAGANG KAILANGANG BAYARAN PARA IWASANG MADISKONEKTA:
ANG HALAGANG NAKASULAT SA ITAAS AY KAILANGANG BAYARAN BAGO
MAG 5:30 NG HAPON, SA:
KABUUANG BALANSE SA ACCOUNT:
Hindi pa natatanggap ang bayad para sa buwang nakasulat sa itaas. Para iwasang
madiskonekta ang tinatanggap ninyong mga serbisyo, at magbayad ng mga karagdagang singil
($60.00 para sa pagproses at deposito), MANGYARING BAYARANANG HALAGANG NAKASULAT
SA ITAAS BAGO SA ITINAKDANG PETSA AT ORAS . Kung wala kaming matatanggap na bayad sa
itinakdang oras na ito, ididiskonekta ang mga serbisyo pagkalipas ng 8:00 ng umaga. sa
susunod na araw. May karagdagang singil na idaragdag sa inyong account kahit na hindi
pa dinidiskonekta ang tubig. Kung hilingin pagkalipas ng 2:00 ng hapon sa araw
ding iyon na ikonektang muli ang mga serbisyo sa tubig, ang singil sa pagkonektang
muli ay $140.00.
Paalala lang sa inyo na maaaring hindi namin natanggap sa itinakdang panahon ang inyong
bayad kung atrasado ninyong ipinadala ito.
Kung ipinadala na ninyo sa koreo ang inyong bayad, salamat po, at iwalang-bahala ang
notisyang ito.
Bilang pag-iingat, iminumungkahi namin na tawagan ang Customer Service
Department para masigurado ninyo na natanggap nga ang inyong bayad. Puwede na kayo
ngayong magbayad online sa www.jcsd.us

Mangyaring gupitin at ilakip itong bahagi sa inyong bayad

11201 Harrel Street
Jurupa Valley, CA 91752
(951) 685-7434

Account Number
Pangalan ng Customer
Adres ng Service
Halagang Kailangang
Bayaran para Iwasang Madiskonekta
Kung Binayaran bago mag
5:30 ng hapon sa _____
Kabuuang Bayad:
Paalala lang sa inyo na kung ipinadala
ninyo sa koreo ang inyong bayad,
maaaring hindi ito nakaabot sa amin
sa itinakdang panahon para iwasan
ang pagdiskonekta.
Ipadala sa koreo o dalhin nang personal ang inyong
bayad sa adres na nakasulat sa ibaba.

Isulat sa tseke na ang binabayaran ay ang:
11201 Harrel Street
Jurupa Valley, CA 91752
(951) 685-7434

