
(Nếu quý vị cần gọi điện cho chúng tôi, hãy báo cho chúng 
tôi biết ID cơ sở của quý vị để chúng tôi có thể trả lời các 
câu hỏi về tài sản của quý vị.) 
 

 
Ngày Hôm nay 
 
REF: FIRST,  LAST,  ADDRESS                                          ID Cơ sở:  
 
FIRST LAST 
STREET ADDRESS  
CITY, STATE  ZIP 
 
Kính gửi:           
Khách hàng của Bellevue Utilities, 
 
Theo yêu cầu của Washington State Administrative Code (Bộ Luật Hành Chính Tiểu Bang Washington) 246-290-490, đã 
đến lúc một chuyên gia kiểm tra thiết bị lắp ráp dự phòng chảy ngược tiến hành việc kiểm tra các thiết bị lắp ráp dự 
phòng chảy ngược được liệt kê ở trang đính kèm. Vui lòng xem thông tin dưới đây để tìm câu trả lời cho những câu hỏi 
thông thường: 
 
Tôi Có Bao Nhiêu Thời Gian? 
Các thiết bị lắp ráp phải được kiểm tra càng sớm càng tốt và chuyên gia kiểm tra được lựa chọn của quý vị gửi các kết quả 
qua cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ https://cobxc2.bellevuewa.gov trước ngày Date Due. 
 
Tôi Có Thể Tìm Một Chuyên Gia Kiểm Tra Được Chứng Nhận Ở Đâu? 
Danh sách ngẫu nhiên các chuyên gia kiểm tra thiết bị lắp ráp dự phòng chảy ngược được cung cấp ở mặt sau của thư 
này.  Tuy nhiên quý vị không bị hạn chế chỉ được sử dụng các chuyên gia này.  Trách nhiệm của khách hàng là đảm bảo 
chuyên gia kiểm tra đáp ứng tất cả các yêu cầu về giấy phép của tiểu bang và liên bang.  Chuyên gia kiểm tra của quý vị 
phải nộp các kết quả kiểm tra trực tuyến.  Vui lòng cung cấp cho chuyên gia kiểm tra được lựa chọn của quý vị mã này để 
nộp kết quả trực tuyến: (Hãy tìm mã gồm 4 chữ cái, 4 chữ số trong thư được gửi đến cho quý vị.) 
 
Tôi Tìm Thông Tin Về Các Thiết Bị Lắp Ráp Của Mình Ở Đâu? 
Các hồ sơ của chúng tôi cho thấy tài khoản này có (các) thiết bị lắp ráp đính kèm đến kỳ hạn phải kiểm tra. Thư này có 
đính kèm một Báo Cáo Thiết Bị Lắp Ráp Dự Phòng Chảy Ngược và báo cáo cần được xem xét cẩn thận để biết có cần cập 
nhật, thay đổi hoặc có thông tin không chính xác nào không.  Vui lòng bỏ qua thông báo này nếu quý vị đã nộp (các) báo 
cáo kiểm tra của mình. 
 
Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Một Thiết Bị Lắp Ráp Không Đạt Chuẩn Kiểm Tra Hàng Năm? 
Phải sửa và kiểm tra lại hoặc thay thế thiết bị đó ngay lập tức.  Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại, vui lòng gọi điện 
hoặc email cho tôi. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị. 
 
Trân trọng, 

 
John Sizemore 
Kỹ thuật viên Cơ khí Cao cấp 
Phòng Tiện Ích Bellevue 
Lĩnh vực Chất lượng Nước 
Điện thoại: (425) 452-4201 
Email: backflow@bellevuewa.gov 
 

Đừng ngần ngại xem xét Tình Trạng Kiểm Tra Thiết Bị Lắp Ráp Dự Phòng Chảy Ngược của quý vị và Cập Nhật Thông Tin 
Liên Hệ của quý vị Ở Đây: 

Trang web: https://cobxc2.bellevuewa.gov  Mã Truy cập của Khách hàng: (Hãy tìm mã gồm 4 chữ cái, 4 chữ số trong thư 
được gửi đến cho quý vị để truy cập cổng thông tin kiểm tra trực tuyến.) 

 

This letter is available in other languages at bellevuewa.gov/backflow 
請造訪 bellevuewa.gov/backflow 獲取此函的中文版本 
이 서신은 bellevuewa.gov/backflow에서 한국어로 확인할 수 있습니다. 
Это письмо имеется на русском языке по адресу bellevuewa.gov/backflow 
Esta carta está disponible en español en bellevuewa.gov/backflow 
Lá thư này có sẵn bằng tiếng Việt tại địa chỉ bellevuewa.gov/backflow 
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