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ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻓوری
ﺧزاﻧﮫ دار و ﺟﻣﻊ آورﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻟس آﻧﺟﻠس
ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر داراﯾﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺣﺿوری ﻧﻣﯽﭘذﯾرد
ﺧزاﻧﮫ دار و ﺟﻣﻊ آورﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻟس آﻧﺟﻠس ازﺗﺎرﯾﺦ دوﺷﻧﺑﮫ  16ﻣﺎرچ ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧوی ﭘرداﺧتھﺎی ﺣﺿوری را ﻧﻣﯽﭘذﯾرد و ﺧدﻣﺎت ﻣﺟوز ﮐﺳب ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺣﺿوری را اراﺋﮫ ﻧﻣﯽدھد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﺧود را ﺑﮫ روی ﻋﻣوم ﻣﯽﺑﻧدد .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﺷﺎﻣل Kenneth Hahn Hall
 ،of Administrationﮐﮫ ﺻﻧوق داران دﭘﺎرﺗﻣﺎن در آن واﻗﻊ ﺷدهاﻧد ،و ھﻣﭼﻧﯾن دﻓﺎﺗر ﻣﺎھوارهای آن در  Lancasterو  ،Valenciaﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺧدﻣﺎت
ﻣﺟوز ﮐﺳب اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﺑرای ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری  COVID-19ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد.
ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘرداﺧت ﻗﺳط دوم ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر داراﯾﯽ ﺳﺎل  20-2019ﮐﮫ ﻣوﻋد آن  10ام آﭘرﯾل اﺳت ،از روشھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷﺎﻣل
ﭘرداﺧت آﻧﻼﯾن ،ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
"ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن زﻣﺎن ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت  ،و ﻣﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣوﻻت را زﯾر ﻧظر
ﺧواھﯾم ﮔرﻓت  ،در ﺻورت ﻟزوم روشھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھﯾم و ﺷﻣﺎ را ھﻧﮕﺎم از ﺳرﮔﯾری ﺧدﻣﺎت ﺣﺿوری  ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘذﯾرش ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت  ،ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾم
ﮐرد" ،اﯾن ﮔﻔﺗﮫ آﻗﺎی  ،Keith Knoxﺧزاﻧﮫ دار و ﺟﻣﻊ آورﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺳت» .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻠف ﺳروﯾس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﻣوﻋد ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت  ،درﺧواﺳت ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺗﮑراری و ﭘﯾﮕﯾری ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘرداﺧت«.
ﭘرداﺧت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫای ﻧدارد .ﭘردازﻧده ﭘرداﺧت ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑرای ﺗراﮐﻧشھﺎی آﻧﻼﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری  2.25درﺻد
ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺑررﺳﯽ روشھﺎی ﭘرداﺧت و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی آﻧﻼﯾن دﯾﮕر ﺳﺎﯾت زﯾر را ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧد  /https://ttc.lacounty.govﭘﻣﺎﻟﯾﺎت
دھﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد )2111-974 (213
ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾﻣﯾل ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر داراﯾﯽ از ﺧزاﻧﮫ دار و ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت در ﺧﺻوص اﺧطﺎرھﺎی وﯾژه و روﯾدادھﺎی
آﯾﻧده  ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎدآوری ﻣﮭﻠت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر داراﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎن دﻓﺗر و ﺳﺎﯾر اﺧﺑﺎر اﯾﻣﯾل ﺧود را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻋﺿوﯾت در ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺎﻟﯾﺎت
دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺧدﻣﺎت اﻋﻼن اﯾﻣﯾﻠﯽ در آدرس زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .ttc.lacounty.gov/eNotify

