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GARDEN GROVE THÔNG BÁO HOÃN BIÊN PHẠT STREET SWEEPING
VÀ KHÔNG CÚP NƯỚC NẾU THANH TOÁN TRỄ
Nhằm hỗ trợ cho cộng đồng khi đối mặt với sự bùng phát của dịch coronavirus,
Thành phố Garden Grove sẽ ngay lập tức hoãn các giấy biên phạt đậu xe khi quét
đường (street sweeping) và Thành phố sẽ không cúp nước những hộ không thanh toán
hoặc trả trễ hóa đơn nước. Các khoản thanh toán hóa đơn tiền nước trễ sẽ được hoãn lại
mà không bị phạt nếu được trả vào Thứ Tư, ngày 15 tháng Tư, 2020.
Thị trưởng Garden Grove ông Steve Jones chia sẻ, "Garden Grove muốn làm
những gì tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, giúp mọi người một tay khi chúng
tôi có thể. Thành phố và cộng đồng cùng nhau làm việc và chúng ta sẽ vượt qua
giai đoạn khó khăn này."
Các khoản thanh toán tiện ích có thể được thực hiện trực tuyến tại ggcity.org.
Thanh toán hóa đơn nước có thể được thực hiện trực tuyến tại https://ggcity.org/water,
qua điện thoại tại (888) 867-2992, hoặc gởi đến Tòa thị chính Garden Grove, tại địa chỉ
11222 Acacia Parkway, Garden Grove 92840. Trước cửa City hall có hộp drop-box, mọi
người có thể bỏ các khoản thanh toán xuống phía trước Tòa thị chính Garden
Grove (không trả bằng tiền mặt.)
Thông tin về Thành phố được cập nhật thường xuyên, vui lòng truy cập trang web
tại ggcity.org hoặc các kênh truyền thông xã hội hoặc truy cập trang web coronavirus
của Thành phố tại ggcity.org/coronavirus.
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