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ن پرداخت تسهیالت شهرداری ویژه  برای  COVID-19برنامه تسکی 
 معوقه

ن
 قبوض مرصف

ی )  (Customer Intake Formفرم جذب مشتر
 

ی به زبان  *** bit.ly/FWoptionsهای دیگر در این آدرس موجود است:  *** این فرم جذب مشتر

 
، 1این فرم باید تا تاری    خ  برگردانده شود  تا وضعیت  Fairfax Waterتکمیل شده و به  2021 نوامتر

 شما برای استفاده از تسهیالت کاهش مبلغ بدیه برریس شود
 دهند. خدمات آب و/یا فاضالب را کاهش یم نهیکه هز 

 ارسال کنید:  Fairfax Waterهای زیر به این فرم را تکمیل کنید، آن را امضا کنید و به ییک از روش
 

 COVIDrelief@fairfaxwater.org ل: ایمی
  703.289.6292 نمابر: 
، باید تا تاری    خ  پست:   نقش تمتر شود 1 2021نوامتر

Fairfax Water  
ATTN: COVID Relief 

8570 Executive Park Avenue  
Fairfax VA, 22031 

 

ی ما تکمیل   اگر درباره این برنامه سوال دارید یا تمایل دارید درخواست را بصورت تلفنن با صحبت کردن با ییک از نمایندگان خدمات مشتر
ن ساعات  یان با شماره  6صبح و  8کنید، لطفا در روزهای هفته بی  ( تماس TTY,711) 703-698-5800بعدازظهر، با اداره خدمات مشتر

ید.   بگت 
 

ح برنامه  : شر
 

Fairfax Water دیه ما )و همه نهادهای فراهم کننده خدمات فاضالب در منطقه رسویسFairfax County، City of Falls Church 
کت کننده» -City of Fairfaxو  ن پرداخت تسهیالت شهرداری ویژه «( نهادهای رسر ن )» COVID-19در برنامه تسکی  برنامه تسکی 

کت یم«( تسهیالت  کنند. رسر
 

ن تسهیالت،  ایط دریافت کمک ویژه پرداخت قبض تسهیالت در قالب برنامه تسکی  یان این تسهیالت که معیارهای زیر را دارند، واجد شر مشتر
ن  ،  1تا  2020مارس،  1خواهند بود که منجر به کاهش مبلغ بدیه شما بابت آب و.یا خدمات فاضالب در فاصله بی  . شودیم 2021نوامتر

ح است:  یان به این رسر ایط مشتر  معیارهای احراز رسر
 

ن  • ی بابت خدمات بی  ،  1و 2020مارس،  1قبوض آب و فاضالب مشتر  روز معوق شده باشد:  30به مدت بیش از  2021نوامتر

ی  • مستقیم به همه گت  ی به علیل که مستقیم یا غت 
مرتبط است، گرفتار مشکالت اقتصادی شده  COVID-19مشتر
 ت، واس

 از کمک موضوع  •
ً
ی قبال تواند شامل کمک از برای قبوض آب و فاضالب از سایر منابع استفاده نکرده باشد. این یم CARES ACTمشتر

 Fairfaxیا  Fairfax County Non-Profit Sustainability Grantکامان ولث،   Rebuild Virginia Grant Fundطرف 
County RISE Program ه باشد. م ن پرداخت تسهیالت شهرداری ویژه و غت   که قبال از طریق برنامه تسکی 

یانن کمک   COVID-19شتر
 اند، ممکن است بتوانند بیش از یک بار درخواست کمک دهند. دریافت کرده

 

ی ) ایط این کمک باید فرم جذب مشتر ارسال   Fairfax Water( زیر را تکمیل و امضا کرده و برای Customer Intake Formشما برای احراز شر
ی را از طریق تلفن( در یا قبل از تاری    خ  ،  1کنید )یا فرم جذب مشتر ایط  احراز جواب پر کنید و   2021نوامتر های را بدهید که نشان دهد شر

ن تسهیالت اعطایی به  فوق را دارید.  کت کننده ) Fairfax Waterاین کمک از تخصیص منابع مایل تسکی   Participatingو نهادهای شر
Localityن یم  کنند. شود که خدمات فاضالب شما را ارایه یم( تامی 

 

 
 

ایمیل%20به:COVIDrelief@fairfaxwater.org
ایمیل%20به:f@fairfaxwater.org
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A . اطالعات کیل 

 نام کامل قانونن صاحب حساب:  . 1

 تاری    خ درخواست:  . 2

 : Fairfaxشماره حساب آب  . 3

 آدرس محل رسویس:  .4
   

    خیابان:  

 
  شهر: 

  

  ایالت: 
 

Zip:   

ی:  .5   شماره تلفن مشتر

ی: آدرس ا .6  یمیل مشتر
   

ی:  .7  نوع مشتر
  

 مسکونن 
 

مسکونن  مسکوین باید  غت  یان غت 
)مشتر

را به همراه این فرم جذب  W-9یک 
ی ارسال کنند(  مشتر

B . ماهیت مشکل اقتصادی 

: این فرم را تکمیل کنید: . 1 یان مسکوین  ویژه مشتر

یان مسکوین  ی : اگر شما یا فردی در خانوار شما، دچار ریرش درآممشتر شدید ، کنار علت مشکل  COVID_19د به علت همه گت 
 اقتصادی عالمت بزنید )تمام موارد مربوطه را عالمت بزنید( : 

 اید: بیکار شده 

 محل اشتغال شما تعطیل شده است:  

 ساعات کاری شما کاهش یافته است:  

 به علت، بسته شدن مرکز مراقبت از کودک و/یا مدرسه، باید در خانه بمانید و مراقب کودکان باشید:  

 مبلغ حمایت از فرزند یا همرس شما متوقف شده است:  

 اید: نتوانستید کار کنید یا ساعات کاری را از دست داده COVID-19به علت ابتال به  

 پیدا کنید: توانید کار نیم COVID-19به علت  

 توانید آن را ادامه دهیدتماییل به ادامه اشتغال قبیل ندارید یا نیم COVID-19به علت ریسک باالی ابتال به بیماری  

ح دهید(   سایر )رسر
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: این فرم را تکمیل کنید:  . 2 مسکوین یان غت 
 ویژه مشتر

مسکوین  یان غت 
 : نام ملک و علت مشکل اقتصادی را بنویسید: مشتر

 

  م ملک: نا

ی  است؟ )یک مورد را  COVID-19آیا قبوض تسهیالت پرداخت نشده شما به علت مشکل اقتصادی ناشر از همه گت 
 انتخاب کنید(

 

ح دهید(  ایط تسهیالت: در زیر رسر  بله )واجد رسر
 ارایه کنید:  COVID-19توضییح درباره مشکالت اقتصادی مرتبط با 

 

 
 

 

ایط تسک  (خت  )عدم احراز رسر ن  ی 

C. ن تسهیالت: گوایه  های الزم برای دریافت کمک ویژه تسکی 
 

ایط آن هستم را دریافت کنم.  .1   طبق این برنامه و جزئیات آن، واجد رسر
ً
 من تمایل دارم هر گونه کمیک که قانونا

 

ی من تایید یم .2 ی ذکر کردم، ناشر از همه گت   COVID-19کنم که مشکالت اقتصادی که در بخش ب این فرم جذب مشتر
 است و اطالعات بخش ب بر مبنای دانش و اطالعات من صحیح هستند. 

 

کت کننده که از آنها خدمات فاضالب یم Fairfax Waterبدینوسیله به کارکنان  .3 م( اجازه )و حسب اقتضا، نهادهای رسر گت 
ایط احراز کمک اینجانب را تایید کنند. من تایید و تیم  Fairfaxکنم که وافق یمدهم سوابق من را حسب نیاز بررش و رسر

Water  ی کت کننده ممکن است در رابطه با تصدیق این امر که مشکالت اقتصادی من ناشر از همه گت  و نهادهای رسر
COVID-19  است، به گوایه مندرج در این فرم جذب و سایر اسنادی که ممکن است از من درخواست شود در اختیار

Farifax Water  کت کننده قر  ارد دهم، از جمله اظهاریه مندرج در بخش ب )فوق( اتکا کنند. یا نهاد رسر
 

ن یم Fairfax Waterام که من تفهیم شده .4 کت کننده که خدمات فاضالب من را تامی  کند از اطالعات و سوابق و نهاد رسر
ن تسهیالت من )در صورت احراز( استفاده خواهد کرد.  ن تسکی  ی من برای تعیی   حساب مشتر

 

 دارم که )فقط یک مورد را انتخاب کنید(: طالع دارم، اظهار یممن تا جانی که ا .5
 

 
: من تنها فرد ساکن این خانوار به آدرس مندرج در این فرم هستم که درخواست ویژه متقاضیان مسکونن 

 این کمک را ارایه کرده است، یا
 

 
مسکونن  مسکونن از جمله : من تنها فردی هستم که از جانب/طرف صاحب حساب غت  ویژه متقاضاین غت 

ام و من صاحب حساب دولتر نیستم. من یک مندرج در این فرم درخواست داده جانشینان ایشان در آدرس
W-9  1در یا قبل از تاری    خ  ،  ارسال خواهم کرد.  Fairfax Waterبه  2021نوامتر
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ن موضوع ای که من برای آنها درخواست دادهکنم که صاحب حساب بابت مبالغ معوقهمن تایید یم .6  CARESام، از تسکی 
ACT  از منابع دیگر )از جملهRebuild VA Grants، Fairfax Conty Non-Profit Sustainability Grant  یا

Fairfax County RISE Program  .ه( استفاده نکرده است  و غت 
 

ایط مزایانی به نظر برسم که ام که اگر اطالعات غلط داده یا از ارایه اطالعات خودداری کنم تا واجد من تفهیم شده .7 رسر
ی موضوع تحت  محق به دریافت آنها نیستم، یا اگر از بیش از یک طریق برای یک کمک درخواست دهم، امکان پیگت 

داری و/یا رد درخواست کمک در آینده وجود دارد.   عنوان کالهتر
 

ی صحیح و درست است. کنم که اطالعات مندرج در این فر من با اطالع از عواقب شهادت کذب تایید یم .8  م جذب مشتر
 
 
 

 

  تاری    خ امضا

   نام چان  

) مسکونن  سمت )ویژه صاحبان حساب غت 

 

 : Fairfax Waterجهت استفاده کارکنان 
 

  : Fairfax Waterتاری    خ دریافت توسط 

 

:   غرباگر:   اقدام اتخاذی: 
ی

  تاری    خ رسیدگ

  فاضالب:  -مبلغ احراز شده  آب:  -مبلغ احراز شده

  فاضالب:  -مبلغ اعمال شده  آب:  -مبلغ اعمال شده

 
ح زیر دریافت شده است  درخواست به صورت تلفتن و به رسر

  تا: 

  تاری    خ: 

  ساعت: 
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