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Number of Residential Water Disconnections in 2022 
 

English 
Since the Declaration of Emergency due to COVID-19 was instituted in March 2020 and at the 
direction of City of Rialto Council, RWS has not turned off any water or sewer service due to the 
lack of payment.  In addition, has not assessed any late fees or interest on any of the accounts 
during 2022. 
 

Español 
Desde que se instituyó la Declaración de Emergencia debido a COVID-19 en marzo de 2020 y 
por orden del Ayuntamiento de Rialto, RWS no ha cortado ningún servicio de agua o 
alcantarillado por falta de pago. Además, no ha evaluado ningún cargo por mora o interés en 
ninguna de las cuentas durante 2022. 

 
Tiếng Việt 
Kể từ khi Tuyên bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 được ban hành vào tháng 3 năm 2020 và 
theo chỉ đạo của Hội đồng thành phố Rialto, RWS đã không tắt bất kỳ dịch vụ cấp nước hoặc 
cống rãnh nào do thiếu thanh toán. Ngoài ra, đã không đánh giá bất kỳ khoản phí trả chậm hoặc 

tiền lãi nào đối với bất kỳ tài khoản nào trong năm 2022. 
Tagalog 

Mula nang itatag ang Deklarasyon ng Emergency dahil sa COVID-19 noong Marso 2020 at sa 
direksyon ng Konseho ng Lungsod ng Rialto, hindi pinatay ng RWS ang anumang serbisyo ng 
tubig o imburnal dahil sa kawalan ng bayad. Bilang karagdagan, hindi nasuri ang anumang mga 
late na bayarin o interes sa alinman sa mga account sa panahon ng 2022. 

 

한국어 

COVID-19로 인한 비상사태 선언이 2020년 3월 리알토 시 의회의 지시에 따라 제정된 이후 RWS는 지불 

부족으로 인해 상하수도 서비스를 중단하지 않았습니다. 또한 2022년 동안 계정에 대한 연체료나 이자를 

평가하지 않았습니다. 

中文 

自 2020 年 3 月在里亞托市議會的指示下因 COVID-19 宣布緊急狀態以來，RWS 並未因欠款

而關閉任何供水或下水道服務。 此外，尚未評估 2022 年期間任何賬戶的任何滯納金或利

息。 


