
11300 Stanford Avenue • Garden Grove, CA 92840 

City of Garden Grove 

Public Workshop

Garden Grove Water Rate Study

Thursday, December 14, 2017
6:00 p.m. to 8:00 p.m.

Community Meeting Center

City staff and consultants will be discussing the results of a water rate study, 
reviewing required capital improvement projects, and answering questions 

regarding the proposed water rates. 

Please bring your water bill so City staff can calculate 
your water bill amount using the proposed water rates.

Vietnamese, Spanish, and Korean translators will be available.
For more information, please call (714) 741-5520 or visit 

www.ci.garden-grove.ca.us/pw/water-rate-study 

11300 Avenida Stanford • Garden Grove, CA 92840 

Ciudad de Garden Grove

Taller Público

Estudio de Tarifa de Agua de Garden Grove

Jueves, 14 de Diciembre de 2017
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Garden Grove Community Meeting Center
(Centro de Reuniones 

Comunitarias de Garden Grove)

Personal de la ciudad y consultores estarán presentes para explicar los resultados de un 
estudio sobre las tarifas de agua, examinar proyectos requeridos de mejoramiento, 

y responder a preguntas sobre un aumento de las tarifas de agua propuesto.

Por favor traiga su factura de agua para calcular las cantidades 
de cobro utilizando las nuevas tarifas de agua propuestas.

Traductores de coreano, español, y vietnamita estarán disponibles.
Para más información, por favor llame al (714) 741-5520 o 

visita www.ci.garden-grove.ca.us/pw/water-rate-study
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11300 Stanford Avenue • Garden Grove, CA 92840 

11300 Stanford Avenue • Garden Grove, CA 92840 

Thành phố Garden Grove

BUỔI HỘI THẢO CỘNG ĐỒNG

ĐỀ XUẤT GIA TĂNG TIỀN NƯỚC

Thứ Năm, ngày 14 tháng 12, 2017
6:00 giờ đến 8:00 giờ tối

tại Garden Grove 
Community Meeting Center

Nhân viên của Thành phố và các chuyên gia tư vấn sẽ có mặt để trình bày,
trả lời câu hỏi đưa ra liên quan đến việc đề xuất gia tăng tiền nước.

 
Vui lòng mang theo hoá đơn tiền nước để nhân viên có thể giúp tính

toán các khoản tiền nước nếu được yêu cầu
qua cách sử dụng mức giá nước mới được đề xuất.

Sẽ có thông dịch viên tiếng Việt sẵn sàng trợ giúp tại buổi hội thảo.
 Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Ban Public Works Garden Grove

tại số (714) 741-5520 hoặc ghé thăm
www.ci.garden-grove.ca.us/pw/water-rate-study.            


