
 

 كيفية إنشاء خدمة مياه جديدة
 إدارة

 المياه والصرف الصحي 
 

 

 

 هذا ما ستحتاج إليه إلنشاء خدمة المياه.

 

 مستأجر )شخص حقيقي أو اعتباري(  مالك/مستأجر 

  إثبات الملكية 
)سند مسجل، إفادة نقل ملكية، عقد أرض، توثيق بخصوص:    

 عقار تم بيعه بالمزاد العلني( 

  رقم الضمان االجتماعي 

   الهوية المقبولة في الجانب  )انظر قائمة بطاقات  هوية صالحة
 اآلخر( 

   طلب خدمة مقدم إلى إدارة المياه والصرف الصحي في
 ديترويت 

  إيداع 

 مالك اعتباري  
 )كيان تجاري، صندوق ائتماني( 

   سند مسجل، إفادة نقل ملكية، عقد أرض، توثيق  إثبات الملكية(
 بخصوص: عقار تم بيعه بالمزاد العلني( 

   منصب وكيل/إداري مسجل أو خطاب  دليل على التعيين في
موثق يفيد بأن الفرد لديه سلطة التصرف نيابة عن الكيان أو  

 الصندوق االئتماني 

  ( رقم تعريف صاحب العمل الفيدراليFEIN  )
 للكيان/الصندوق االئتماني 

   بطاقة هوية صالحة للشخص الذي يقوم بفتح الحساب )انظر
 الخلفية( قائمة بطاقات الهوية المقبولة في الصفحة  

   طلب خدمة مقدم إلى إدارة المياه والصرف الصحي في
 ديترويت 

  إيداع 

  عقد إيجار موقع يشير إلى أن المستأجر يتحمل مسؤولية دفع المياه 

 أو 

إفادة خطية عن مسؤولية المستأجر عن دفع فواتير المياه  
 والصرف الصحي 

   الفيدرالي رقم الضمان االجتماعي أو رقم تعريف صاحب العمل 

   بطاقة هوية صالحة للشخص الذي يقوم بفتح الحساب 
)انظر قائمة بطاقات الهوية المقبولة في الصفحة  

 الخلفية( 

   طلب خدمة مقدم إلى إدارة المياه والصرف الصحي في
 ديترويت 

  إيداع 

 مالحظة: 
بالنسبة لعالقات المالك/المستأجر، يجب أن يكون كل من المالك  

والمستأجر مسجلين لدى إدارة المياه والصرف الصحي في 
ديترويت. يتعين على المالكين إخطار إدارة المياه والصرف 

يوًما بأي تغيير أو إلغاء   20الصحي في ديترويت في غضون 
ب على المالك  أو إنهاء لعقد اإليجار. ستقع مسؤولية الحسا 

اعتباًرا من تاريخ إخطار إدارة المياه والصرف الصحي في 
ديترويت بإخالء المستأجر للعقار أو التاريخ الذي تحدد فيه  

إدارة المياه والصرف الصحي في ديترويت بشكل معقول أن 
  MCL)المستأجر قد أخلى العقار إذا لم نتلق إخطاًرا. 

مياه البلدية؛ قانون مدينة ، وما يليه قانون امتيازات 123.161
 ( 48-1-43ديترويت، القسم 

 

 من أجلك.نعمل بتفاني 
DETROITMI.GOV/DWSD 8000-267-313 

  



 

 بطاقة هوية صالحة 

 ديترويت إال بطاقات الهوية الحكومية الصالحة. وفيما يلي أشكال التعريف المقبولة:ال تقبل إدارة المياه والصرف الصحي في 

 بطاقة عسكرية  • جواز سفر  • رخصة قيادة  •

  بطاقة مدينة ديترويت  • بطاقة هوية شخصية من الوالية •

 غير األمريكان 

تقديم   المياه والصرف الصحي في ديترويت من غير األمريكان كافة  إدارة  الضمان تطلب  من رقم  إثبات هوية صالحتين بدالً  وسيلتي 

 االجتماعي. يمكن للعميل تقديم:

 مما يلي:وواحد  البطاقات التعريفية التالية:إحدى 

 فيزا • جواز سفر  •

 بطاقة خضراء  • بطاقة هوية شخصية من الوالية •

 تصريح عمل  • بطاقة مدينة ديترويت  •

 بطاقة إقامة دائمة • 

 شخصي رقم تعريف ضريبي  • 

 وثيقة تصريح عمل  • 

 أي وثيقة رسمية من مصلحة الضرائب  • 
 

 مستخدمو الحساب المعتمدون

يحق لمستخدمي الحساب المصرح لهم فقط الحصول على معلومات الحساب الكاملة*. تطلب إدارة المياه والصرف الصحي في ديترويت  

كافة المستخدمين المعتمدين. صاحب )أصحاب( الحساب األساسي هو االسم الكامل وأرقام الضمان االجتماعي أو بطاقة هوية معتمدة ل

 المسؤول عن دفع جميع المبالغ المستحقة.

 

يمكن تقديم طلبات الخدمة الجديدة من خالل إكمال طلب خدمة المياه والصرف الصحي الذي يمكن الحصول عليه من موقعنا 
تشغيل/نقل/إيقاف خدمة المياه". بمجرد إكمال الطلب، يمكنك طباعته وإرساله بالبريد مع  اإللكتروني تحت عنوان "كيف يمكنني 

 الوثائق المطلوبة.

 البريد:
Detroit Water & Sewerage Department 

حساب جديد  –عناية: خدمة العمالء   
735 Randolph Street 

Detroit MI 48226 

 

في سجالت إدارة المياه والصرف الصحي في ديترويت تشير إلى  غير متحقق منها* يجوز ألي شخص تلقي معلومات حساب عميل محدودة، وهي معلومات 

 ( أشهر من االستخدام في العقار، وحالة المياه، ورصيد الشهر الحالي والرصيد المتأخر المستحق، إن وجد. 6آخر ستة )

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة خدمة العمالء على 

detroitmi.gov/DWSD 313-267- 8000قم  أو االتصال بالر . 


