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Của  
Quý Vị

Thông tin về dịch vụ nước, cống rãnh, nước thải và rác của quý vị.

• Nhân viên của SPU sẽ giúp trả lời những thắc mắc và 
đơn xin hoàn tiền lại

• Tất cả mọi nhãn hiệu bồn cầu loại Premium* (hàng có 
sẵn và phải đặt hàng) đều hợp lệ để được hoàn tiền $100

• Nhân viên đại diện của Niagara Conservation ở địa điểm 
đó để giới thiệu bồn cầu Niagara Stealth

• Muốn biết rõ chi tiết về điều kiện hợp lệ và chương trình 
hoàn tiền lại đang có hãy vào: www.savingwater.org  

*1.1 gallon hoặc ít hơn cho mỗi lần sử dụng. (Phải có trong Bản 
Liệt Kê Bồn Cầu Loại Premium của Saving Water Partnership)

• Khi báo cáo bằng ứng dụng Find It, Fix It app, hãy chắc  
chắn về địa điểm chính xác của quý vị.  
Nếu quý vị chụp hình một cái ghế sofa bị bỏ vào buổi sáng,  
nhưng đến tối về nhà mới báo cáo, hãy chắc chắn rằng quý vị  
đưa vào địa điểm chính xác của cái ghế, nếu không thì chức năng  
tự động tìm địa điểm của ứng dụng có thể hướng dẫn nhân viên SPU  
đến nhà quý vị!

• Đừng báo cáo nhiều lần. 
Vì thời gian đáp ứng tăng lên, nhiều khách hàng tưởng là báo cáo của  
họ chưa nhận được, và lại gởi thêm một báo cáo nữa. Điều này có thể  
làm cho việc giải quyết báo cáo càng thêm khó khăn, và càng làm gia tăng  
thời gian đáp ứng. 

• Xin cố gắng kiên nhẫn với chúng tôi. 
SPU đang nỗ lực làm việc để cải thiện thời gian đáp ứng với việc đổ rác bất  
hợp lệ. Chúng tôi xin cám ơn sự kiên nhẫn, và sự hợp tác của quý vị đã giúp  
giữ cho những nơi công cộng của Seattle được sạch sẽ và an toàn. 

Để báo cáo về việc đổ rác bất hợp pháp:  
Bằng ứng dụng Find It, Fix It: www.seattle.gov/customer-service-bureau/find-it-fix-it 
Trong mạng: www.seattle.gov/util Bằng điện thoại: 206-684-7587

Nhờ có những dụng cụ báo cáo như ứng dụng Find It, Fix It, 
người dân có ý thức trong thành phố có thể báo cáo việc đổ  
rác bất hợp pháp một cách thuận tiện hơn bao giờ hết.  
Điều hay là: việc này có tác dụng!  Từ năm 2014 đến 2015,  
số lượng báo cáo về việc đổ rác bất hợp pháp đã tăng từ  
5,500 lên 12,000. Điều không hay là: vì sự gia tăng chưa từng 
có về số lượng báo cáo, nên thời gian đáp ứng trở nên lâu hơn 
thường lệ rất nhiều. Trong lúc SPU nỗ lực để giảm thời gian 
đáp ứng, có những việc quý vị có thể làm để giúp đỡ:

Thời Gian Đáp Ứng Cho Việc Đổ Rác Bất 
Hợp Pháp

Thứ Bảy, ngày 7 tháng Năm 
từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa 

Bitter Lake Home Depot 
11616 Aurora Ave. N

Thứ Bảy, ngày 14 tháng Năm 
từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa 

West Seattle Home Depot  
7345 Delridge Way SW

Ủ Phân Để Cho Đời Sống Được 
Liên Tục Tiếp Diễn
Rác thực phẩm không được đổ trong thùng rác thường. Bỏ 
thức ăn dư, giấy lau miệng, ngay cả xương trong thùng Rác 
Thực Phẩm & Rác Làm Vườn màu xanh lá cây.

Dọn dẹp khu vực láng giềng của quý vị trong  
mùa xuân!
Đã sắp đến mùa xuân và giờ là lúc người dân Seattle chuẩn bị và tham gia vào chương 
trình dọn dẹp khu xóm diễn ra lâu nhất trong năm của thành phố – chương trình Dọn 
Dẹp Mùa Xuân. Chương trình Dọn Dẹp Mùa Xuân, nay đã là năm thứ 30, diễn ra từ 
tháng Tư đến hết tháng Năm. Hãy giúp thu nhặt rác, dọn dẹp vết ố nước mưa, hoặc sơn 
tường để xóa hình vẽ bậy trong cộng đồng của quý vị. Tất cả các dự án Dọn Dẹp Mùa 
Xuân đều chỉ làm trên khu đất công cộng.

Thành Phố Seattle cung cấp MIỄN PHÍ cho các tình nguyện viên bao rác, bao tay, áo an 
toàn và đổ rác. Hãy bắt đầu ngay hôm nay! Gọi số 206-233-7187, hoặc ghi danh trong 
mạng www.seattle.gov/util/SpringClean.

Small Sparks Fund 
Hãy hỏi chúng tôi về tiền tài trợ từ cơ quan hợp tác với chúng tôi, Sở Khu Phố. Quý vị 
có thể được cấp $1000 cho việc dọn dẹp cộng đồng của quý vị. Ngày hạn chót cho đơn 
xin là sáu tuần trước buổi tổ chức. Tìm hiểu thêm trong: 
www.seattle.gov/neighborhoods/neighborhood-matching-fund

Tiết Kiệm Nước, Tiết Kiệm Tiền Những Buổi 
Tổ Chức Hoàn Tiền Mua Bồn Cầu $100

• Bỏ rác thực phẩm trong thùng đựng rác có thể rửa, có nắp 
để ở nhà bếp.

• Lót thùng đựng bằng bao có thể phân  
hủy, khăn lau bằng giấy hoặc giấy báo.

• Để không có mùi hôi, mỗi vài ngày  
mang rác đó ra đổ vào thùng lớn để  
ngoài sân.

Muốn biết thêm chi tiết xin xem trong:  
www.seattle.gov/util/foodwaste



Cây Trồng Không Đúng Chỗ!
Những cây quý vị trồng xuống đất làm cho khung cảnh bị xấu hơn trước đó? Có thể 
quý vị đã trồng chúng không đúng chỗ. Trong mùa trồng cây này, hãy nhớ những bí 
quyết sau đây:

• Xem Xét Khu Vườn Của Quý Vị 
Chỗ nào có nắng và chỗ nào có bóng râm? Chỗ nào đất luôn giữ độ ẩm tốt, và 
chỗ nào đất dễ bị khô? Quý vị có bao nhiêu khoảng trống để trồng?

• Chọn Lựa Cẩn Thận 
Hãy chọn cây trồng dựa vào đặc điểm về ánh nắng, bóng râm, và đất trồng của 
quý vị. Xem xét kích cỡ của cây lúc trưởng thành —quý vị có đủ chỗ trống cho 
cây khi nó lớn lên không?

• Chăm Sóc Cây Mới Trồng 
Nhổ cỏ và làm lớp phủ chung quanh những cây quý vị mới  
trồng sau khi đã trồng chúng xuống đất.

Muốn biết thêm chi tiết về việc trồng cây đúng chỗ, hãy vào  
www.savingwater.org. 

Để được giải đáp miễn phí tất cả những thắc mắc của quý  
vị về việc làm vườn, xin liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp  
Trực Tiếp Về Làm Vườn: (206) 633-0224 hoặc  
www.GardenHotline.org. 

Chăm Sóc Vườn Cỏ: Theo Cách Của Thiên Nhiên
Tiết kiệm thời giờ, tiền bạc, và bảo vệ môi trường với những lời khuyên từ loạt phim 
Chăm Sóc Vườn Cỏ Theo Cách Của Thiên Nhiên mới nhất. Học về:

• Tái chế cỏ (để lại cỏ sau khi cắt—chúng sẽ trả lại chất dinh dưỡng cho đất)
• Dùng phân hữu cơ hoặc phân tan chậm
• Cải thiện những chỗ cỏ mọc lưa thưa bằng cách gieo hạt dầy đặc và rải phân hữu 

cơ lên trên
• Chọn lựa những cách khác thay cho thuốc “diệt cỏ & bón phân” và những loại 

thuốc trừ sâu khác
• Biết cách tưới để có một vườn cỏ xanh tươi và tốn ít tiền trong hóa đơn nước

Xem video, xem hướng dẫn mới về cách Chăm Sóc Vườn Cỏ Tự Nhiên, và được giải 
đáp tất cả những thắc mắc của quý vị về việc chăm sóc vườn hãy vào 
www.GardenHotline.org hoặc gọi số 206-633-0224. 

Lớp Học Miễn Phí Hướng Dẫn Sửa Xe Bị Rò Rỉ
Dầu nhớt và các chất lỏng khác rỉ ra từ xe quý vị sẽ chảy vào Puget Sound và  
đường thủy, gây hại cho thú hoang và môi trường sinh sống của thú hoang. 
Chương Trình Hướng Dẫn Bảo Trì Xe của Seattle Public Utilities  
có mở những lớp học MIỄN PHÍ để giúp quý vị ngăn ngừa những tình trạng  
bị rỉ này. 
Hãy tham dự Lớp Học MIỄN PHÍ Hướng Dẫn Sửa Xe Bị Rò Rỉ vào  
mùa xuân này! Xe của quý vị sẽ được kiểm tra bởi giảng viên có  
bằng chứng nhận và học cách tìm và sửa những chỗ bị rò rỉ. 

Quần Áo Không Mặc Không Còn 
Phải Vất Bỏ Vào Thùng Rác Nữa.
Đừng vất bỏ những đôi vớ sờn 
rách vào thùng rác! Các tổ chức 
trong khắp Quận King nhận tất 
cả những quần áo cũ, giầy, và đồ 
dùng bằng vải để dùng lại và tái 
chế. Quần áo rách, bị dơ bẩn, mòn cũ có thể dùng cho việc khác 
trong ngành công nghệ như làm khăn lau, lớp cách nhiệt, và 
nhiều việc khác.  

Những đồ có thể nhận: 

• bị rách, sờn, lủng lỗ 

• dơ bẩn

• mất nút hoặc dây kéo bị hư 

• giầy hoặc vớ có một chiếc

• sờn rách hoặc bạc mầu 

Không nhận những đồ ướt, bị mốc, hoặc dính những chất  
nguy hiểm.

Tìm những nơi nhận quần áo, giầy vớ và đồ dùng bằng vải để 
dùng lại và tái chế trong trang web Tái Chế Đồ Sợi của Quận 
King: www.kingcounty.gov/threadcycle. 

Những lớp học sắp tới:
• Thứ Bảy, ngày 16 tháng Tư, 2016
• Thứ Bảy, ngày 14 tháng Năm, 2016

Tìm hiểu thêm trong:  
www.seattle.gov/util/autoleaks

Theo Dõi Seattle Public Utilities!


