
ĐƠN VỊ 01-05 
  

Cốt lõi Cốt điện 

  
Hội đồng của chúng tôi và cộng đồng 

  
I.                  Giá nước . Các huyện co trach nhiem phụ 

trách the following lãi cho nước and other services: 
  

A. cư giá.                  
  

$ 36,10 Tiền điện tử của chúng tôi cho đến 0 - 1000 feet 

$ 8,20 Phụ phí cho 1001 - 2000 feet nước trong khi sử dụng 

$ 0,82 
Bạn có thể hát trong khi đó 

3,15 đô 
la 

Phí hàng hóa của chúng tôi 

$ 13,55 Phí trong lĩnh vực này 

$ 14,00 
Con quay quay vào nhau cho đến khi chúng được gọi là 

3,75 

thành la 
Bảo trì và cuối cùng 

  
" 1,50% Phạt tính trên tổng lượng nợ trên all the account was no thanh toán đầy 

đủ theo 25 ngày of tháng.                            

" Một khách hàng join in one thanh toán plans would could not chịu trễ phí, lệ 
phí trả trễ lá thư or phí disconnected gửi bài miễn is they execution 
thanh toán their according to the the terms of plans.                            

  
B. giá trị hạ gục .                   

  

$ 15,38 
Thương của họ về phần còn lại của họ 

11,28 la 

la 

Tư vấn cho đến cuối đời 

$ 7,00 
Phí quay vòng cho vay Phí cho cho đến khi bạn nhận giải thưởng 

$ 1,19 Phí hàng tháng, ACID tính cho 

3,75 

thành la 
Bảo trì và cuối cùng 
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1. more than one doanh nghiệp thương mại effective in one tòa nhà, 
nhà nghỉ, multiple units thương mại under one mái nhà, and nhà di 
động and công viên xe giải trí be, server in the same one mét but phải 
trả cho bạn khi ở mức 11,28. be added to the tỷ lệ hàng tháng .              

  

C. Giá bơm trạm .                  
  

Pum ping Phí điện 

$ 19,11 Con Điện cho cho hàng hàng HPE 
$ 16,14 Phí điện cho khách hàng HPW period of 1 & 2 
34,69 la la Phí điện tử cho điện tử HPW giai đoạn 3 
$ 28,01 Phí điện cho khách hàng Ghi Heights 

Pum p Re p l Phí 
4,63 đô la Phí thay thế máy tính cho máy tính HPE 

$ 1,37 Phí thay thế máy tính cho đến hàng hóa HPE giai đoạn 1 & 2 

5,43 la la Phí thay thế máy tính cho đến hàng hóa HPW giai đoạn 3 

4,58 thành la Phí thay thế máy tính cho 

  
D. Phí minimum hàng tháng : 

1. Học khu requested one khoản phí minimum is 13,55 đô 
la cho the clock not take effect as well as khoản hoàn trả 
14,00 đô la cho Khoản vay quay vòng of tiểu nổ to Payment 
for the nâng cấp required for Nhà máy tính nước lý . 

  
2. Dịch vụ nước only coi is not quarantine into a date in the 
future if you Phí extensions công suất have been thanh 
toán full and the amount not take effect hàng Thang Văn 
been duy trì and all accounts phí bao gồm nghĩa vụ nước 
ACID 40 năm (phần có) thanh trang thanh. Will not 
completely lại tiền cho Phí extensions năng lực have 
been thanh toán. 

  
E. Tiền điện tử và hàng mới .                   

  
1. Tất cả các loại tài liệu này đều có giá trị như vậy. Tiền 
điện tử của chúng tôi Học khu would reported cho khách 
hàng theo this section of the command pháp về việc does 
not thanh toán. 
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E. Phí dịch vụ specially :                 

1. Nước enable / làm to no thanh toán MF 8-4: 

30pm $ 4 0.00                             

2. Nước enable / tắt phí - following giờ $ 75 .00               

3. Thông báo trễ 20 ngày ( since ngày đáo hạn ) $ 10,00               
4. Thông báo muộn ; 24 giờ đóng cửa đăng bài $ 20,00               
5. truyền fax 

Địa phương - Mỗi trang $ 1               
Đường dài - Mỗi trang $ 2,00               

6. Hội đồng quản trị họp writing chép $ 15.00               

7. Gói họp hội đồng quản trị $ 10,00               
8. Phí copying - Mỗi trang $ 0,25                             

9. Phí copying documentation văn phòng 

- Mỗi trang $ 0,5.                             
  

G. Trách nhiệm của bạn và thú vị .                 

1. Nghiêm trọng với tài năng và tài năng của bạn .       

  
H. leo thang Phí.                  

  
1. Theo quyết định của Hội, trong khi bạn có giá trị của chúng 

tôi If through, phí will be adjusted trên 1 st of tháng bảy.    

2. Quảng cáo gia đình và thú vị Khoản phí this will giải quyết of 
accounts phí direct theo hợp đồng ACID with the SCSD.   



  
II.Kết cấu nước hạ tầng. Entries giá, phí and the terms following to be 

applicable to all connected services. 

  
A. Định nghĩa - xông hơi trong nước. Kết nối dịch 
vụ nước to include all components from đường dây 
thuộc ownership of Quận through hộp clock to include 
the clock, bộ setting đường and hộp clock. All of 
components of connected services is assets of and 
will not duy trì bởi Học khu. 

  

. 
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Con phạm chỉ có thể làm việc với nhau, quan tâm đến việc chăm 
sóc sức khỏe. Phí phạm tài năng và tài năng, tài năng và tài năng. 

  
Con phạm chỉ có thể làm được điều đó là sự cố gắng trong tình 
trạng tương lai. Nam tính chi phí của chúng tôi là tài chính của 
bạn. 

  
  

2. Phí additional for installing huyện .    
  

1. $ 5,485,00 - Phí cài đặt 

  
2. $ 40,00 - Phí lắp đặt clock 

  
3. Chi phí của chúng tôi và tình yêu của chúng tôi . 

  
Phần cứng của chúng tôi có thể được sử dụng. Tình yêu khi bạn 
đang ở trong tình trạng của chúng ta, một trong những mối quan 
hệ của họ tài năng và tài năng, chi phí và tài năng. 

3. Phí installing connecting dịch vụ (theo SCSD) &      
miễn phí cho kết nối với nhau 

  
Các kết hợp với nhau, hoàn hảo và thú vị. 

  
1. Lắp đặt dịch vụ nước .                   



Owner assets allowed the installation connected services 
nước with the nguồn nước chính of Quận usage nhà thầu 
or cá nhân đủ điều kiện been Khu Dịch vụ Cộng đồng 
Shasta chấp thuận. Phần cứng, phần cứng, phần cứng và 
hình chữ SCSD tính phí $ 5,485,00 cài đặt của anh ấy 
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B. Vị trí kết hợp với nhau .                 
Vị trí của chúng tôi và tình yêu của chúng tôi. 

  
C. Cáp con kết hợp với nhau .                   

  

1. Yêu cầu kết nối với nhau . 

Nhà ở một trong những gia đình, một trong những mối 
quan hệ tình cảm, tình cảm, sự lựa chọn Nhà của chúng tôi 
đang ở trong tình trạng của bạn. 

  
2. Một connected services on each units.                   

Làm việc với nhau như thế nào Trong khi bạn đang ở 
trong tình trạng của chúng tôi, một trong số những người 
khác nhau, người của họ vụn Bạn có thể làm việc với 
nhau, quan tâm đến sức khỏe và sức khỏe của bạn. Trọng 
trong tổng hợp không có trong đó 

phần mềm II A 1. "Phí khi mở ra". Trọng 
Một trong những thứ khác nhau, một trong những thứ 
khác nhau, tuyệt vời. Tình yêu, tài liệu, văn hóa, văn hóa, 
văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa Giáo hoàng. 

  
3. Bán lại tối đa .                   

Tình yêu của họ, toàn bộ, văn hóa, trong số các cơ sở hàng 
hạ cánh. Bạn có thể sử dụng một số thứ khác nhau, một 
trong những thứ khác nhau. 

  
4. Nước có nước .                   

Một phần của chúng tôi là một phần của chúng. 
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nước có sẵn của chúng tôi Đôi khi, một bộ phận của chúng 
tôi, một bộ phận của chúng tôi, một bộ phận của chúng tôi , 
thiết bị của bạn, của bạn 



  
D. Lắp đặt bộ điều áp .                  

Tình yêu của chúng tôi là của chúng tôi, một trong những hệ 
thống của chúng tôi. phạm vi của họ Yêu cầu của chúng tôi. 

  
  

E. Lắp đặt dịch vụ nước in one phân khu mới .                   
  

1. Khu vực định hướng . 

Phần cứng của chúng tôi có thể là một phần hai. Tình yêu 
của chúng tôi, một trong những mối quan hệ của bạn. 

  
2. Tình yêu của chúng ta có thể làm được điều đó là một 
phần của sự an toàn một phần cá nhân, phần cứng, phần 
thưởng Tất cả các phần của chúng tôi đều có thể sử dụng 
được. 

  
3. All services nước been lắp đặt must be able to read 
đài phát thanh (type is defined by Quận). 

  
4. Kết cấu tối giản và mới .                   

Tất cả các phần của chúng tôi đều có thể sử dụng 
được. Các bộ phận của chúng tôi là một bộ phận của 
chúng tôi. Cài đặt của chúng tôi và của bạn 
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those cải tiến such been accept the bởi Bộ luật Pháp 
lệnh of quận Shasta and Thỏa thuận phát triển been 
Quận chấp thuận. 

  
Ill. Sự interrupt of services nước .              

  
A. Sự interrupt of services nước been defined.                  

Ngò thiết số nước có nghĩa là thiết bị của họ. 
  

B. Stop the nước Dịch vụ of the huyện cho no thanh 
toán.                   

Sự kết hợp với nước ngọt và sự khác biệt, sức khỏe và sức 
khỏe . Một hóa đơn been coi is timeout if it was not thanh toán 
trong vòng năm ( 5 ) ngày since ngày đáo hạn . At least bảy (7) 
ngày before disconnected services, D istrict would liên hệ with the 
customers bằng text or via điện thoại to thông báo về việc 
disconnecting. If reported bằng điện thoại, D istrict would đề nghị 



cung cấp cho khách hàng policy bằng text of D istrict về việc Stop 
services nước and thảo luận about the selected to avoid Stop 
services nước includes lịch thanh toán thay thế, trả giá, thanh 
lịch, thay đổi Văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn 
hóa, văn hóa, văn hóa một phần của chúng tôi Thông báo của 
bạn và của bạn, sau khi: 

                            ( i ) Tên và địa chỉ hàng hóa của hàng;              

                            (ii) Phần mềm , phần mềm;              

                            (iii) Ngày mà thanh toán or sắp xếp thanh toán 
been requested to avoid Stop dịch vụ;                                                        

                            (iv) Mô tả quy trình xin gia hạn thời gian for trả amounts 
nợ;                                          

                            (v) Mô tả procedure requested xem xét and kháng cáo dự 
luật trong việc làm phát sinh sự phạm pháp; và                                          

                            (vi) Mô tả procedure mà khách hàng may be required lịch 
trả chậm, khấu hao, reduces or 
replacement .                                                                                                  

If D istrict unable to communicating with the customers qua điện 
thoại or equal reported bằng văn bản (tức is reported gửi qua 
đường bưu điện been sent lại là unable to sending been), D istrict 
would Không lực hết sức to to visit chỗ ở 

                                                                                                        
                                    số 8 

giữa các quốc gia 

thông tin về tài chính và tài năng của bạn. If khách hàng or người 
thuê of customers kháng cáo hóa đơn nước cho D istrict through 
quy trình been quy định in policy this, then D istrict will not take 
Stop services during kháng cáo đang chờ xử lý. 
  

C. Bằng chứng về sự khó khăn of customers                   
  
                                          Các D istrict would, server nước khu dân cư do not Stop if your 
customers establish one khó khăn bằng việc đáp ứng of the terms 
sau:                                           

                                          (a) Khách hàng or người thuê of customers nộp giấy certificate 
of your provider dịch vụ y tế chính that việc Stop to use dịch vụ nước would ( i ) đe 
dọa to tính network or (ii) đe dọa nghiêm trọng to sức khỏe and sự secure the cư 
dân cơ sở nơi cung cấp dịch vụ dân 
cư ; và                                                                                                                            
                                                          

                                          (b) Khách hàng Chứng minh that mình insufficient capabilities 
tài chính to thanh toán cho dịch vụ dân cư trong chu kỳ thanh toán thông 
thường D istrict.  Customer to be coi is unable to thanh toán về tài chính if you 
any hộ gia đình any of the customers is ( i ) recipients hiện tại of the lợi 



ích sau : CalWORKS , CalFresh , support for chung, Medi-Cal, Chương trình thanh 
toán bổ sung of nổ / California or bổ sung specially of California This program dinh 
dưỡng cho phụ nữ, trẻ sơ sinh and trẻ em; or (ii) khách hàng tuyên bố income hàng 
năm of hộ gia đình thấp than 200% Mức nghèo of liên 
nổ; và                                                                                                                             
                                                                                                                                       
                                                                                                                      

                                          (c) Khách hàng sẵn sàng tham gia into a thỏa thuận khấu 
hao, lịch thanh toán replacement or plans trả chậm or reduces , Phú combined 
with policy D istrict.                                                                                                        
        

  
D. Thông báo cho người khác trong số họ                  

                                          Các policy this applicable to services dân cư no clock đo riêng 
cho nhà ở riêng lẻ, nhà ở multiple units and công viên nhà di động nơi owner or user 
management is khách hàng của hồ sơ. If users cư ngụ not an khách hàng của kỷ lục , one t 
leas t mười (10) ngày (7 ngày if your assets as a single tách ra - gia đình out) before you 
can terminating dịch vụ nước, huyện một phần của chúng tôi là một trong những thứ khác 
nhau .  Thông báo bằng văn bản are not notify cho người thuê that they have become 
khách hàng mà dịch vụ would be lập hóa đơn which is not a response any accounts tiền 
timeout nào. If one or more người thuê / người thuê nhà chịu trách nhiệm about the khoản 
phí next against 'Account of quận, or have an biện pháp physical to terminating one how to 
have chọn lọc dịch vụ against' users thuê / người cư ngụ no responses requested of quận , 
thì quận possible execution services only for the user thuê / người thuê have responses of 
requested.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                               

E. Không be able thanh toán hóa 
đơn 9                                                                                                           
          

Any khách hàng nào was reported for D istrict before terminating no 
thanh toán that they can not be thanh toán hóa đơn in timeout thanh 
toán thông thường possible been khấu hao amounts chưa thanh 
toán in one time interval logical , không quá 12 tháng. Hàng hóa của 
chúng tôi và bạn có thể sử dụng được. Tất cả những thứ khác 
nhau Không có gì khác nhau khi bạn có thể ăn thịt người và người 
khác. Toàn bộ phần mềm và phần thưởng của bạn. 

F. sống lại miễn phí                   

                                          To continue services Disconnected all entries phí and chi phí 
timeout, cộng for phí connecting lại là $ 50,00 trong giờ làm việc and $ 150,00 following 
giờ làm việc be khách hàng thanh toán , before restoring thực tế dịch vụ nước. Dịch vụ 
nước also been Stop if you khu học chánh detect ra that việc connect to or bán nước trái 
phép occurred, Tuấn according to all the information báo and restoring quy định of this 



đoạn.                                                                                                                                    
                                                                                                                                             
                                                                             
  

G. Quảng Nguyên Chính sách                  

                                          Thời gian và văn hóa, thời gian và sự kiện , trang phục và tài 

chính Nó có thể có một khoảng 10% trong số 
đó .                                                                                                                                        
                                                                                        
  

H. Thu hồi hạ cấp nước làm bị bỏ rơi.                  
Nếu sau đó, bạn có thể sử dụng một số thứ khác nhau. Quận, có 
thể có thể bỏ túi nước. Thông tin về tình yêu, sự tin tưởng, sự 
quan tâm của bạn, sự quan tâm của bạn. của chúng tôi 

  
Bạn có thể thấy sự khác biệt 
. Sự hài lòng của bạn và sự quan tâm của bạn. Các sản phẩm 
của chúng tôi có thể sử dụng được. 

  

 
 
                                                                                                                                                                                      10 
  

If the quận bầu to suppress nước services such 
as setting ra here, and then in cases one application next cho đổi 
mới dịch vụ nước bởi người mua bona fide for the value of the cơ 
sở chủ đề, Hội đồng quản Phần cứng của bạn có thể có phần của 
bạn. Phí restoring would be updated hàng năm based on Chỉ 
số chi phí xây dựng hồ sơ tin tức điện lạnh (ENR CCI). Phí kết 
bạn và trang phục mới . 
  

I. Trong toàn bộ, chúng tôi, trong số những người có thể sử dụng một trong 
hai .                     

                                                        
                                          Phần mềm của chúng tôi có thể sử dụng được 

(a) Gửi requested bằng text to see xét cho người quản lý quận, user 
would provide the determined bằng văn bản cho khách 
hàng trong vòng năm (5) ngày since ngày nhận .   Phần cứng và 
phần thưởng của bạn Hàng hóa của chúng tôi được coi là một 
phần ba.    

(b) Từ bỏ trong khi có hàng cho, hàng của họ   

(c) Bạn có thể sử dụng dữ liệu của họ, trong số những người khác 
nhau Mùi , trong đó có tính cách và quan sát, quan trọng, quan 
tâm đến sự khác biệt của họ. Dữ liệu của chúng tôi    

  
IV. AN PHÁP command HÀNH CÁC SHASTA CỘNG ĐỒNG DỊCH 

VỤ Huyền LẬP San NƯỚC VÀ KẾT NỐI DỊCH VỤ NƯỚC                



1. Chính sách. Phần cứng của chúng tôi có thể sử dụng 
một phần của chúng. Các tài liệu trong tài liệu và văn hóa, 
quan tâm đến sự quan tâm của họ . 

2. Các loại nghĩa. Đối with purpose of Pháp commands, 
the Def following to be applicable: 

A. "Nhu cầu trung tính hàng năm" - có nghĩa là một 
trong những thứ đó là một phần của họ. Con số này có thể 
có 1,13 mẫu Anh, năm tháng SCSD be allowed tính lại 
equivalence hộ gia đình when the necessary to adjust the 
xu hướng về quy mô nhà ở and Mức use the average hàng 
năm . 

B.    "Nguồn mới của nước và hát" - có nghĩa là một trong 
những món ăn của anh Các loại nước trong tương lai của 
chúng tôi là một phần của các món ăn. Tối đa, vui vẻ, hài 
hòa, hữu dụng, hiệu quả, hữu dụng, hiệu quả, an toàn and 
other policy hiện hành của Quận. 

C. "Nhà phát triển" means that the owner or of đại 
lý activity cho owner la mot nguoi ủng hộ one phát triển. 

D.                    "Phát lại" - nghĩa là một phần, theo ý của họ. 
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E. "Thư, server sẽ" - because of purpose of Pháp 
commands means that one lá obtained ủy quyền bởi Hội 
đồng quản trị and are Học khu cấp, buộc Quận must supply 
nước cho one or more bưu kiện trong Quận or đề bầu 
bí . Nghĩa vụ This was in the limits lượng nước builtin 
through 
các hợp đồng hiện tại or hợp đồng bổ sung be Học khu ký 
kết, as well as các hợp đồng nước bổ sung làm Nhà phát 
triển giving and move to Khu dịch vụ cộng đồng Shasta , 
and may be restricted or reduces làm nhà tên nước và 
nước. Thư phục vụ việc của chúng tôi, trong khi đó là sự 
kiện của bạn. 

3. Phát triển. All Phát triển mới, in which one lá thư "Sẽ 
phục vụ" have been cấm hành since ngày 1 tháng 8 năm 
2011, would provide a Nguồn nước bổ sung mới cho khu 

vực as specified by Mục 6 ( Nguồn nước bổ sung mới). 

4. Yếu tố dự 
phòng . Các huyện hướng through one elements bất ngờ 
of 20 percent. Học phần của bạn trong phần của nó, phần 



của nó, phần của phần của nó. Nam tính và tài năng của 
chúng tôi Mái tóc của chúng tôi là một phần của sự khác 
nhau. 

5. Quý chí chọn cho Phụ. Các món ăn sau đó, một phần 
của chúng, một trong những món ăn của họ ), và bị phạt 
bằng cách sử dụng, dữ quyết định b) Phụ lục will only been 
xem xét if you Nhà phát triển provide the Nguồn nước bổ 
sung new for each of equivalence hộ gia đình, such as 

defined in Mục 6 (Nguồn new of nước bổ sung). 

6. Nước mới của nước uống sung . Các lượng of the 

source nước mới bổ sung provided theo khoản 3 (Phát 
triển) and mục 5 (Luật cho Sáp nhập) would is defined 
like sau: 

 

 
 

1

0 
  

Q = N X RX CF 

Thành phố: 
Q = Nước, nam bằng acre-feet Nhà năm N 
= Số lượng trong số đó là gia đình (HE) R = 
Nhu cầu trung 

CF = Do Hóa 

Q = 1 x 1,13 x 1,20 = 1,357 acre năm tháng với HE. 

Nước có sẵn. Học phần của bạn trong phần của nó và phần 
của nó. Số lượng lớn như thế 

N = Q / ( R X CF) 

Thành phố: 

Q = Ít nước, tính bằng acre-feet Từ năm N 

= Số lượng 
R = Nhu cầu trung bình hàng năm 

  
CF = số lượng lớn 

Dạo, tối đa 1.200 mẫu nước trong khi ăn và kết hợp 

N = 1200 / ( 1,13 x 1,20) = 885 
  
  
  
  



7. Phần đồng của chúng tôi Con kiến của SCSD xem và 
xem nhau và quan trọng của họ. Nhà ở của chúng tôi là một 
bộ phận của nhau . 

8. Chi phí cho bầu nước mới mới hát .       
A. Toàn bộ chi phí của chúng tôi, một trong những tài 

khoản của chúng tôi. . All chi phí and chi phí to provide a the 

system nước hoàn chỉnh, thỏa đáng cho Học khu will is 
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văn phòng của họ 

B. Nhà ở của chúng tôi có thể thay đổi trong cách sử 
dụng tính năng của bạn. Thiết bị của chúng tôi và người 
khác . 

C. Tình yêu của chúng tôi, một trong những mối quan hệ 
với nhau, một trong những mối quan hệ của họ Thành trong 
thành phố. 

9. Nghĩa ăn và hát của nhà.       
Phạm vi, tài chính và văn hóa, quan hệ tình dục, tình yêu, sự 
kiện, chi phí và văn hóa Một phần của chúng tôi là một trong 
những thứ tuyệt vời nhất. 

Giá nước cho sự phát triển. For the all bưu kiện in Phát triển mới, the 
bưu kiện would payments nước bổ sung, as Neu chi tiết trong Mục 9 (Chi 
phí cho nguồn nước mới bổ sung), ngoài Mức nước been quy định 
trong Sắc lệnh 1-04 (tối ưu trong khi tải xuống). 

  
  
  
  
  

Ăn mặc 
A. Kết nối dịch vụ đơn 

Thư cuối cùng của chúng tôi là một phần của họ. 

  
  

B. Phát triển 



Thư phục bị phạt và bị cấm. Việc execution contract for 
you been Nguồn nước bổ sung mới will be one the 
terms of Thư , server ý chí .              
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V. Quý bảo chung .                  
A. Vi Huyền Pháp.                  

Bạn có thể sử dụng một cách tốt nhất khi bạn có thể sử dụng một 
cách tốt nhất. Bạn có thể sử dụng một cách tốt nhất. 

  
B. Thiệt hại of Customer or owner assets .                   

Tình yêu của bạn, một phần của họ, một trong những tài liệu của 
họ Phần cứng của bạn và phần mềm của bạn. 

  
C. Quyền đồng ý và hấp dẫn .                   

Học cách có tài, văn, tài liệu, văn hóa và văn hóa, văn hóa, văn 
hóa trẻ em và tối tân. 

  
D. hinh hán .                  

Giai đoạn 2 của bạn, khi bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm và 
đáng tin cậy. Tình yêu nước và thời gian và tình yêu, tình yêu và 
thời gian 

  
Một phần của chúng tôi là một trong những thứ khác nhau của 
chúng tôi. Phí phạm thời gian là tài năng và chi phí của anh Tất cả 
các mục của chúng tôi đều khác nhau. Sức mạnh và thời gian, sự 
quan tâm và sức khỏe khi bạn cảm thấy thoải mái. 

  
VI. Requested against ' Lưu ký Ngân hàng .                

Phần cứng của chúng tôi có thể sử dụng một phần của chúng. Thời 
gian, thời gian, sau đó, một trong những cơ hội của chúng tôi Càng 
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tháng mà hết 

  
Luật của chúng tôi thay thế toàn bộ chúng và sau đó. 

  
Hội nghị đồng thời phạm pháp, Khuẻ vụ và đồng phục Shasta hồi trí. 



  
Ý Ý: 

  
  
  
  
  

               
 

 
 

Dave Cross , Chủ tịch Shasta Dịch Vụ Cộng Đồng Quận 

 

Christina Arias , Thư ký của Ban 
 


