
Ayon sa aming record hindi mo pa nabayaran ang iyong bill sa tubig/wastewater. Maaari mong bayaran 
ang iyong bill anumang oras sa pamamagitan ng pagbisita sa www.ccwd.org o sa pamamagitan ng 
pagtawag sa (844) 516-4349. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong bill, mangyaring 
makipag-ugnay sa amin sa (209) 754-3543, mag-email sa customerservice@ccwd.org o pumunta sa aming 
opisina sa 120 Toma Court, San Andreas, sa pagitan ng 8 n.u. at 4 n.h. Lunes - Biyernes. 

Dapat natanggap sa CCWD ang bayad sa buong past-due na halaga (mayroong ligtas na after-hours na 
drop box sa aming opisina) pagsapit ng due date ng paunawa ng paalala na nakalista sa itaas, kung hindi 
ay sisingilin ka ng pangalawang past due fee na $18.00 at ilalagay sa iyong service addressproperty ang 
isang tag na nagsasaad ng petsa at oras kung kailan ikakandado ang iyong serbisyo maliban kung 
natanggap na ang bayad. Kung nakapagbayad na, pinasasalamatan ka namin at hinihiling namin na 
makipag-ugnay ka sa amin upang kumpirmahin na natanggap namin ang bayad. 

Maaaring ikandado ang serbisyo ng tubig kung hindi natanggap ang buong bayad sa tanggapang ito sa 
o bago sumapit ang petsa at oras ng pagkandado. 

Kung hindi mo mababayaran ang mga singil bago sumapit ang due date, maaaring tumanggap ng mga 
kasunduan sa pagbabayad ang Distrito. Upang maisaalang-alang para sa mga kasunduan sa pagbabayad, 
dapat gawin ang mga kahilingan sa CCWD pagkatanggap ng paunawang ito. Ang mga tenant na gumagamit 
ng serbisyo ng tubig ay mayroong karapatang maging customer ng CCWD nang hindi kinakailangang 
magbayad ng halagang dapat bayaran sa delingkwenteng account, sa sandaling nakolekta ang mga bagong 
bayarin at deposito sa account. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang buong patakaran sa 
www.ccwd.org/watershutoffprotection.    

Tinatanggap bilang bayad ang pera, tseke, credit card o money order. Kung nakakandado ang iyong 
serbisyo, ang ibang mga bayarin, kabilang ang pagkandado, pagpapanumbalik ng serbisyo at mga 
deposito, kasama ang anumang bayad para sa (mga) ibinalik na tseke ay sisingilin din. Hindi tatanggapin 
ang mga parsyal na bayad upang mapanumbalik ang serbisyo. Walang karagdagang paunawa ang 
ipapadala. 


