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Khách hàng Sử dụng Dịch vụ là Hộ gia đình 
(bao gồm nhà ở và nhà hai hộ)
Đăng ký trực tuyến tại portland.gov/clean-river-rewards

Thông tin Đăng ký  (Đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù hợp)

1. Đánh dấu vào tất cả các địa điểm mà nước mưa chảy xuống từ các khu vực mái nhà của quý vị.  
(Xem “Ví dụ về những nơi nước mưa có thể chảy xuống sau khi nước chảy từ mái nhà của quý vị” để biết các ví dụ.)

 _______ a. Ra khỏi căn nhà của tôi đến đường phố, rãnh thoát nước, cống thoát nước thải,  
  suối hoặc địa điểm khác.

 _______ b. Từ mái nhà trực tiếp đến bể chứa dưới lòng đất để thu nước mưa và để nó ngấm  
  xuống đất trong khu đất của tôi.

 _______ c.  Từ mái nhà trực tiếp đến sân hoặc vườn của tôi để ngấm xuống đất trong khu đất của tôi.

 _______ d. Từ mái nhà trực tiếp đến các thùng chứa nước mưa cho phép chảy tràn vào khu đất của tôi.

 _______ e.  Từ mái nhà đến ao hồ hoặc cấu trúc thu nước mưa trên mặt đất cho phép một phần nước  
  mưa ngấm xuống đất trong khu đất của tôi và một phần chảy ra khỏi khu đất của tôi.

2. Đánh dấu tất cả các điều kiện sau áp dụng cho bất động sản của quý vị.
 _______ a. Tôi có một mái nhà sinh thái (mái nhà xanh tạo nên từ thực vật) trên một phần  

  hoặc tất cả các tòa nhà của tôi.

 _______ b.  Mái nhà và các khu vực trải nhựa trong bất động sản của tôi có tổng diện tích  
  chưa đến 1,000 feet vuông.

 _______ c.  Có 4 cây trở lên trong bất động sản của tôi cao hơn 15 feet.  
  (Không bao gồm cây trồng giữa vỉa hè và đường phố.)

3. Đánh dấu mỗi điều kiện sau áp dụng cho quý vị hoặc bất động sản của quý vị.
 _______ a. Tôi là chủ sở hữu bất động sản cũng như khách hàng trả tiền dịch vụ tiện ích.

 _______ b.  Một phần hoặc tất cả các khu vực lối lái xe dẫn vào nhà và bãi đậu xe của tôi 
  thoát nước mưa vào bể chứa dưới lòng đất trong khu đất của tôi.

 _______ c.  Tôi muốn nhận thông tin về việc trợ giúp thanh toán hóa đơn nước/nước thải của tôi. 
  (Xem mặt sau của biểu mẫu này để biết thêm thông tin.)

Thông tin Tài khoản Dịch vụ Tiện ích
Số Tài khoản Dịch vụ Tiện ích:  (ở góc trên cùng bên phải của hóa đơn của quý vị)  

Tên Khách hàng / Ratepayer Name:  ____________________________________________________________________

Địa chỉ / Site Address:   ______________________________________________________________________________

Địa chỉ Nhận thư / Mailing Address: ____________________________________________________________________

Thành phố/Tiểu bang/Zip  / City/State/Zip:  _____________________________________________________________

Địa chỉ Email: ____________________________________Điện thoại / Phone:  _______________________________

- - -

Clean River Rewards, PO Box 4216, Portland, Oregon, 97208-4216
portland.gov/clean-river-rewards   |   503-823-1371   |   CleanRivers@portlandoregon.gov

Chứng nhận
Bằng việc ký vào mẫu đăng ký này, quý vị xác nhận rằng (1) quý vị đã đọc và hiểu các yêu cầu và quy định của 
chương trình được đưa vào trong biểu mẫu này; (2) thông tin quý vị đã cung cấp trên biểu mẫu này là đầy đủ và 
chính xác; và (3) quý vị cho phép Thành phố tiến hành kiểm tra địa điểm các công trình nước mưa vào những thời 
điểm mà quý vị và Thành phố cùng chấp nhận.

Chữ ký / Signature: _____________________________________________________________ Ngày / Date: ___________

Tên Viết In hoa / Print name: _____________________________________________________________________________________________

Xem mặt sau để biết các quy tắc và yêu cầu của chương trình cũng như thông tin về việc trợ giúp thanh toán hóa đơn của quý vị. 

Gửi mẫu đăng ký qua thư tới:  
Clean River Rewards, PO Box 4216, Portland, OR, 97208-4216

http://portland.gov/clean-river-rewards


Các Yêu cầu và Quy định của Chương trình
1. Khách hàng sử dụng dịch vụ phải gửi mẫu đăng ký có chữ ký để nhận được một khoản chiết khấu.

2. Mức chiết khấu chỉ giới hạn ở phí quản lý nước mưa tại chỗ, ở mức 35% phí nước mưa cơ bản.

3. Mức chiết khấu dựa trên việc kiểm soát nước mưa chảy từ các khu vực mái nhà, bao gồm nhà ở, nhà để xe, bãi đậu 
xe và các bể chứa hoặc công trình tiện ích khác trong khu đất.

4. Mức chiết khấu được cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ đang hoạt động đối với bất động sản được mô tả trên 
mẫu đăng ký.

5. Khách hàng sử dụng dịch vụ không có tài khoản dịch vụ tiện ích thành phố quá hạn, hoặc phải tuân theo một 
thỏa thuận thanh toán để loại bỏ bất kỳ khoản nợ quá hạn nào.

6. Mẫu đăng ký phải mô tả chính xác bất động sản và các phương pháp kiểm soát việc thoát nước mưa.

7. Khách hàng sử dụng dịch vụ phải thông báo cho Chương trình Clean River Rewards về bất kỳ cải tiến nào về bất 
động sản hoặc những thay đổi đối với công trình nước mưa hoặc tán cây có thể làm thay đổi việc đăng ký chiết 
khấu của khách hàng sử dụng dịch vụ.

8. Các công trình nước mưa phải được đặt đúng vị trí, quy mô, được bảo trì và hoạt động hiệu quả. Các công trình 
này không được đe dọa hoặc gây tổn hại đến bất động sản liên quan, bất động sản lân cận, cơ sở của Thành phố 
hoặc môi trường.

9. Thành phố phải được cấp quyền tiếp cận bất động sản để tiến hành các cuộc kiểm tra đã được thông báo trước 
đối với các công trình kiểm soát việc thoát nước mưa. Thành phố sắp xếp việc kiểm tra vào những thời điểm mà 
tất cả các bên đều có thể chấp nhận.

10. Để duy trì mức chiết khấu, tài khoản dịch vụ tiện ích phải duy trì hoạt động, các công trình kiểm soát thoát nước 
mưa phải được bảo trì và vận hành đúng cách và Thành phố phải có quyền tiếp cận bất động sản để tiến hành 
kiểm tra hạn chế các công trình nước mưa.

11. Chương trình chiết khấu vẫn có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi hoặc trừ khi được Hội đồng Thành phố sửa đổi.

12. Thành Phố có thể áp dụng các hình phạt dân sự, bảo lưu các khoản chiết khấu và tín dụng đã cấp, đồng thời thu 
hồi các khoản chiết khấu trong tương lai khi nộp đơn đăng ký gian lận.

Xem các Quy tắc Hành chính của Clean River Rewards (ENB - 4.16) để biết đầy đủ các yêu cầu và quy định của chương 
trình: portland.gov/bes/enb4-16. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa văn bản Tiếng Việt trong tài liệu này và văn 
bản Tiếng Anh trong bộ luật và quy tắc hành chính của Thành phố, thì văn bản sau sẽ được áp dụng.

Chương trình Hỗ trợ cho Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Tiện ích có Thu nhập Thấp
Thành phố cung cấp hỗ trợ tài chính cho những khách hàng sử dụng dịch vụ đủ điều kiện. Những khách hàng sử dụng 
dịch vụ đủ điều kiện có thể được chiết khấu trên hóa đơn dịch vụ tiện ích của họ. Ngoài ra, những khách hàng sử dụng 
dịch vụ đủ điều kiện có thể nhận được hỗ trợ khủng hoảng và trợ giúp sửa chữa các đường ống và đồ đạc bị rò rỉ. Đánh 
dấu ô trong mẫu đăng ký Clean River Rewards này và Thành phố sẽ liên hệ với quý vị để cung cấp thêm thông tin hoặc 
theo liên kết Hỗ trợ Khách hàng có Thu nhập Thấp tại portland.gov/water/apply-for-assistance/vietnamese.

Khách hàng Sử dụng Dịch vụ là Hộ gia đình Mẫu Đăng ký:

Printed on recycled paper.      BS2121 DEC2021 Vietnamese

Cục Dịch vụ Môi trường cam kết nỗ lực hỗ trợ việc tiếp cận thông tin ý nghĩa. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch, thông dịch, 
sửa đổi, điều chỉnh hoặc các hỗ trợ phụ khác, vui lòng gọi số 503-823-1371 hoặc Dịch vụ Tiếp âm Oregon 711.

   |      |      |      |    
   |      |      |   

   |       |   

  Clean River Rewards at 503-823-1371

Biểu mẫu này chỉ dành cho các căn nhà đơn hộ và hai hộ. Đối với căn nhà đa hộ/căn hộ,  
bất động sản kinh doanh và công nghiệp, vui lòng gọi 503-823-1371.

Nếu quý vị có các câu hỏi về biểu mẫu này, vui lòng liên hệ với Clean River Rewards theo số 503-823-1371.

http://portland.gov/bes/enb4-16
http://portland.gov/water/apply-for-assistance/vietnamese
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Khách hàng Sử dụng Dịch vụ là Hộ gia đình 
(bao gồm nhà ở và nhà hai hộ)
Đăng ký trực tuyến tại portland.gov/clean-river-rewards

Thông tin Đăng ký  (Đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù hợp)

1. Đánh dấu vào tất cả các địa điểm mà nước mưa chảy xuống từ các khu vực mái nhà của quý vị.  
(Xem “Ví dụ về những nơi nước mưa có thể chảy xuống sau khi nước chảy từ mái nhà của quý vị” để biết các ví dụ.)

 _______ a. Ra khỏi căn nhà của tôi đến đường phố, rãnh thoát nước, cống thoát nước thải,  
  suối hoặc địa điểm khác.

 _______ b. Từ mái nhà trực tiếp đến bể chứa dưới lòng đất để thu nước mưa và để nó ngấm  
  xuống đất trong khu đất của tôi.

 _______ c.  Từ mái nhà trực tiếp đến sân hoặc vườn của tôi để ngấm xuống đất trong khu đất của tôi.

 _______ d. Từ mái nhà trực tiếp đến các thùng chứa nước mưa cho phép chảy tràn vào khu đất của tôi.

 _______ e.  Từ mái nhà đến ao hồ hoặc cấu trúc thu nước mưa trên mặt đất cho phép một phần nước  
  mưa ngấm xuống đất trong khu đất của tôi và một phần chảy ra khỏi khu đất của tôi.

2. Đánh dấu tất cả các điều kiện sau áp dụng cho bất động sản của quý vị.
 _______ a. Tôi có một mái nhà sinh thái (mái nhà xanh tạo nên từ thực vật) trên một phần  

  hoặc tất cả các tòa nhà của tôi.

 _______ b.  Mái nhà và các khu vực trải nhựa trong bất động sản của tôi có tổng diện tích  
   chưa đến 1,000 feet vuông.

 _______ c.  Có 4 cây trở lên trong bất động sản của tôi cao hơn 15 feet.  
   (Không bao gồm cây trồng giữa vỉa hè và đường phố.)

3. Đánh dấu mỗi điều kiện sau áp dụng cho quý vị hoặc bất động sản của quý vị.
 _______ a. Tôi là chủ sở hữu bất động sản cũng như khách hàng trả tiền dịch vụ tiện ích.

 _______ b.  Một phần hoặc tất cả các khu vực lối lái xe dẫn vào nhà và bãi đậu xe của tôi 
   thoát nước mưa vào bể chứa dưới lòng đất trong khu đất của tôi.

 _______ c.  Tôi muốn nhận thông tin về việc trợ giúp thanh toán hóa đơn nước/nước thải của tôi. 
   (Xem mặt sau của biểu mẫu này để biết thêm thông tin.)

Thông tin Tài khoản Dịch vụ Tiện ích
Số Tài khoản Dịch vụ Tiện ích:  (ở góc trên cùng bên phải của hóa đơn của quý vị)  

Tên Khách hàng / Ratepayer Name:  ____________________________________________________________________

Địa chỉ / Site Address:   ______________________________________________________________________________

Địa chỉ Nhận thư / Mailing Address: ____________________________________________________________________

Thành phố/Tiểu bang/Zip  / City/State/Zip:  _____________________________________________________________

Địa chỉ Email: ____________________________________Điện thoại / Phone:  _______________________________

- - -

Clean River Rewards, PO Box 4216, Portland, Oregon, 97208-4216
portland.gov/clean-river-rewards   |   503-823-1371   |   CleanRivers@portlandoregon.gov

Chứng nhận
Bằng việc ký vào mẫu đăng ký này, quý vị xác nhận rằng (1) quý vị đã đọc và hiểu các yêu cầu và quy định của 
chương trình được đưa vào trong biểu mẫu này; (2) thông tin quý vị đã cung cấp trên biểu mẫu này là đầy đủ và 
chính xác; và (3) quý vị cho phép Thành phố tiến hành kiểm tra địa điểm các công trình nước mưa vào những thời 
điểm mà quý vị và Thành phố cùng chấp nhận.

Chữ ký / Signature: _____________________________________________________________ Ngày / Date: ___________

Tên Viết In hoa / Print name: _____________________________________________________________________________________________

Xem mặt sau để biết các quy tắc và yêu cầu của chương trình cũng như thông tin về việc trợ giúp thanh toán hóa đơn của quý vị. 

Gửi mẫu đăng ký qua thư tới:  
Clean River Rewards, PO Box 4216, Portland, OR, 97208-4216

Các phương pháp ngầm 

 Được tính vào chiết khấu

Các phương pháp ngầm kiểm soát việc thoát 
nước mưa từ bất động sản của quý vị bằng cách 
thu nước mưa từ mái nhà của quý vị trong một 
cấu trúc ngầm cho phép nó từ từ ngấm xuống 
đất trong khu đất của quý vị.

Sân hoặc vườn

  Được tính vào chiết khấu

Đây là những nơi nước mưa có thể ngấm 
xuống đất trong khu đất của quý vị thông qua 
một phần mở rộng được gắn vào phần cuối 
của ống thoát nước. 

Để đảm bảo an toàn và đủ điều kiện được chiết 
khấu, nước mưa phải cách tầng hầm ít nhất 6 
feet, cách khoảng trống dưới sàn nhà hoặc nền 
bê tông 2 feet, cách ranh giới bất động sản của 
hàng xóm 5 feet và cách vỉa hè công cộng 3 
feet. Đảm bảo có đủ không gian để nước ngấm 
xuống đất. Diện tích mặt đất nhận nước phải ít nhất bằng 10% diện tích 
mái nhà thoát nước. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nước mưa thoát ra khỏi 
nhà của quý vị, nhưng không được chảy xuống các dốc đứng.

Ra khỏi căn nhà của tôi đến đường phố, rãnh thoát nước, cống 
thoát nước thải, suối hoặc địa điểm khác.

 Không được tính vào chiết khấu

Đây là những ví dụ về những nơi nước mưa chảy xuống sau khi chảy 
khỏi mái nhà của quý vị nếu nó không ngấm xuống đất trong khu đất 
của quý vị. Chỉ khi nước mưa thoát ra ngấm vào đất một cách an toàn 
trong khu đất của quý vị mới được tính vào chiết khấu của Clean River 
Rewards. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể được chiết khấu một phần nếu 
một phần nước mưa thoát ra khỏi khu đất của quý vị và một phần 
ngấm xuống đất một cách an toàn trong khu đất của quý vị.

Ví dụ về những nơi nước mưa có thể 
chảy xuống sau khi nước chảy từ mái 
nhà của quý vị

Cửa vào

Ống thoát nước

suối

cống thoát 
nước thải

ranh giới bất 
 động sản



Ví dụ về những nơi nước mưa có thể chảy xuống sau khi nước chảy từ mái nhà của quý vị

 Được tính 
vào chiết khấu

Mái nhà và các khu vực rải nhựa 
trong bất động sản của quý vị có 
tổng diện tích chưa đến 1,000 feet 
vuông

 Được tính vào chiết khấu

Đây là tổng diện tích của mái nhà VÀ 
bất kỳ lối lái xe nào, sân vườn hoặc 
vỉa hè trải nhựa trong khu đất của 
quý vị.

Bốn cây trở lên trong bất động 
sản của quý vị cao hơn 15 feet
Để được tính vào chiết khấu, cây cối 
phải có trong khu đất của quý vị; các 
cây trồng giữa vỉa hè và đường phố 
không được tính vào chiết khấu.

Thùng chứa nước mưa cho phép 
nước tràn vào khu đất của quý vị

 Được tính vào chiết khấu

Các thùng chứa nước mưa cho 
phép quý vị thu nước mưa chảy 
từ mái nhà của mình và sử dụng 
nó sau đó. Để được tính vào chiết 
khấu, các thùng chứa này phải để 
nước mưa chảy ra ngoài và ngấm 
xuống đất trên khu đất của quý 
vị khi nước đầy. Áp dụng các yêu 
cầu về khoảng cách tương tự như 
đã liệt kê đối với việc thoát nước 
mưa ra bãi cỏ hoặc vườn.

Cấu trúc thu nước mưa trên mặt 
đất hoặc ao

 Được tính vào chiết khấu

Đây là những ví dụ về các công 
trình thu nước mưa nhưng cũng 
xả một số lượng nước mưa ra cống 
thoát nước thải qua một đường 
ống chảy ra ngoài kèm theo.

Mái nhà sinh thái được  
xây dựng

Được tính vào chiết khấu

Mái nhà sinh thái là giải pháp 
thay thế cho các mái nhà 
thông thường. Chúng được 
tạo thành từ một lớp thực vật 
mọc trong đất bên trên một 
lớp màng chống thấm.

 Không 
được tính vào 

chiết khấu

Chảy tràn ra bãi cỏ

Cửa vào

Chảy tràn ra 
cống thoát 
nước thải

Cấu trúc thu nước mưa 
trên mặt đất

Để biết Thêm 
Thông tin

Điện thoại:  
503-823-1371

Địa chỉ Email:  
cleanrivers@portlandoregon.gov 

www.cleanriverrewards.com
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Cục Dịch vụ Môi trường cam kết nỗ lực hỗ trợ việc tiếp cận thông tin ý nghĩa. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch, thông dịch, 
sửa đổi, điều chỉnh hoặc các hỗ trợ phụ khác, vui lòng gọi số 503-823-1371 hoặc Dịch vụ Tiếp âm Oregon 711.
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  Clean River Rewards at 503-823-1371
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