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Phục vụ

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

Tình nguyện cho Chương trình Dọn Dẹp  
Mùa Xuân!
Mùa xuân là lúc người dân Seattle chuẩn bị và tham gia chương trình 
dọn dẹp khu phố đã hoạt động lâu năm nhất trong thành phố.

Chương trình Dọn Dẹp Mùa Xuân của Seattle Public Utilities, giờ đã là 
năm thứ 31, diễn ra trong Tháng Tư–Tháng Năm. Hãy tham gia cùng 
hàng xóm của quý vị và tăng cường sự lành mạnh và vẻ đẹp của thành 
phố chúng ta bằng cách dọn rác, phun sơn theo mẫu để đánh dấu các cửa 
thoát nước mưa, sơn xóa các hình vẽ grafitô, và loại bỏ cỏ dại xâm lấn.

SPU cung cấp các vật tư MIỄN PHÍ: túi rác, găng tay, áo phản quang an 
toàn, và dịch vụ nhận và đổ rác. 

Hãy tập hợp một nhóm và bắt đầu ngay hôm nay! Ghi danh trực tuyến 
tại www.seattle.gov/util/SpringClean hoặc gọi Spring Clean hotline 
theo số 206-233-7187.

Rainier Beach 
Merchants Association 
(Hiệp hội Doanh 
nghiệp Rainier Beach) 
và Rainier Beach 
Action Commmittee 
(Ủy ban Hành động 
Rainier Beach) cùng 
nhau làm tình nguyện 
cho chương trình Dọn 
Dẹp Mùa Xuân.

Trải nghiệm Lưu Vực Sông Cedar River
Lưu Vực Sông Cedar River của Thành phố Seattle cung cấp nước uống tinh khiết từ trên núi cho khu vực 
Seattle mở rộng. Lưu vực sông không cho phép công chúng đi vào mà không có người giám sát, nhưng Cedar 
River Watershed Education Center (Trung tâm Giáo dục Lưu Vực Sông Cedar River) có nhiều cơ hội để công 
chúng tìm hiểu về lịch sử tự nhiên và văn hóa của lưu vực sông, và xem nơi xuất phát bí mật của nguồn nước 
máy chất lượng cao. Những điểm nhấn của chuyến tham quan gồm có:

• Các chuyến Tham quan Lưu Vực Sông Đặc trưng  
Tận mắt chứng kiến bí mật của Lưu Vực  
Sông Cedar River.

• Các Chuyến Tham quan Lịch sử Tự nhiên  
Đi bộ đường dài cùng các chuyên gia, tìm hiểu sâu về các chủ đề như môi trường sinh sống của động vật 
hoang dã và sinh thái rừng.

• Lịch sử Văn hóa  
Thăm các di tích lịch sử như thị trấn hoang Taylor, WA, nơi đã từng nổi tiếng về các sản phẩm từ đất nung.

Đăng ký bắt đầu ngày 1 Tháng Tư. Để tìm hiểu thêm và đăng ký, hãy truy cập bit.ly/CRWtours.

@SeattlePublicUtilities SeattlePublicUtilities@SeattleSPU

Quần áo của Quý vị có Lỗ Thủng? Đừng Bỏ 
Chúng Vào Thùng Rác!
Áo có lỗ thủng, quần bị rách không thể sửa được, áo có mũ choàng  
bị hỏng khóa kéo—các món đồ như vậy không nên vứt vào thùng rác. 

Nhiều 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 bẩn, 
mòn cũ có thể dùng cho 
việc khác trong ngành 
công nghiệp như làm 
khăn lau, lớp cách nhiệt, và nhiều việc khác.  

Đồ quyên góp được chấp nhận: 

• các món đồ bị sờn, rách, hoặc có lỗ thủng
• các món đồ bị bẩn
• các món đồ mất nút hoặc khóa kéo bị hư 
• các món đồ sờn rách hoặc bạc mầu
• giầy hoặc vớ có một chiếc

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 trên trang web Threadcycle của Quận King:  
www.kingcounty.gov/threadcycle.
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Tháng Năm là Tháng Puget Sound Bắt  
đầu Tại đây
Những điều chúng ta làm mỗi ngày—lái xe, làm vườn, rửa xe 
hơi—đều góp phần gây ô nhiễm nước. Dầu và các hóa chất hòa 
vào nước mưa, chảy vào các dòng nước, hồ, và eo biển Puget 
Sound. Hãy tham gia cùng SPU trong Tháng Năm và cùng tập 
trung vào cải thiện các nguồn nước địa phương. Sau đây là một 
số cách mà quý vị có thể tham gia: 

• Đêm Puget Sound Starts Here tại Mariners!  
Vé giảm giá (và một mũ lưỡi trai Mariners/PSSH miễn phí!) 
tại www.mariners.com/pugetsound

• Kiểm tra Rò Rỉ Dầu Xe hơi miễn phí  
Tới một trong những cửa hàng sửa chữa xe hơi tham gia 
chương trình của chúng tôi để được kiểm tra rò rỉ dầu bằng 
mắt miễn phí và giảm giá sửa chữa rò rỉ dầu. Có thêm  
thông tin tại www.fixcarleaks.org

Để xem danh sách các chương trình và sự kiện khác ở địa 
phương, hãy truy cập www.pugetsoundstartshere.org.

Các Gợi ý Để Cải thiện Kỹ năng Làm vườn của Quý vị
Mùa Xuân đang tới! Quý vị nghĩ sẽ làm vườn? Trước khi quý vị đeo găng tay làm 
vườn và đi ra cửa, hãy xem một vài gợi ý về làm vườn mùa xuân của chúng tôi dưới 
đây—chúng sẽ giúp quý vị tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và thân thiện với môi 
trường. 

Để xem thêm các gợi ý và câu trả lời cho các câu hỏi về vườn tược của quý vị, hãy 
truy cập Garden Hotline của SPU về Làm Vườn: www.gardenhotline.org.

                       Đổi sang Máy Hẹn Giờ Thông Minh  
                   (được giảm giá $100!)  
               Quý vị muốn tiết kiệm tiền nước đồng thời vẫn duy trì được một khu 
vườn tuyệt đẹp? Hãy thay thế máy hẹn giờ của hệ thống tưới nước tự động hiện 
tại của quý vị bằng một máy hẹn giờ thông minh WaterSense. Các máy hẹn giờ 
thông minh này:

• Điều chỉnh thời lượng tưới nước để tiết kiệm nước trong những ngày  
nhiều mây và mát mẻ 

• Ngừng tưới nước khi trời đang mưa

• Kết nối internet và gửi thông báo cho quý vị vào một ứng dụng trên điện 
thoại di động (không phải tất cả máy hẹn giờ thông minh đều có tính năng này)

Khách hàng của SPU thay máy hẹn giờ hiện tại của mình bằng một máy hẹn giờ 
thông minh có thể đủ điều kiện được giảm giá $100.  Để biết thêm chi tiết hãy 
truy cập www.savingwater.org.  

                       Cam kết Chăm sóc Bãi cỏ Bằng Phương  
                      pháp Tự nhiên 
                   Thuốc trừ sâu và phân bón làm ô nhiễm các hồ nước và sông suối. Thật 
may là việc chăm sóc bãi cỏ của quý vị theo phương pháp tự nhiên là rất dễ dàng!
Xem các video về Chăm sóc Bãi cỏ Theo Phương pháp Tự nhiên của chúng tôi tại 
www.gardenhotline.org. 

                        Đã Đến lúc Rải Bổi cho Cây
                        Mùa xuân là thời điểm thích hợp để rải thêm bổi xung quanh  
    cây cối của quý vị. Bổi giúp ngăn cỏ dại, giữ nước trong đất, bảo 
vệ cây khỏi máy cắt cỏ, và cung cấp dinh dưỡng cho cây. Sau đây là một số  
gợi ý để tận dụng triệt để bổi của quý vị:

• Tránh dùng các loại bổi nhuộm hoặc phi hữu cơ như sỏi hoặc cao su có 
thể tiết hóa chất vào trong đất của quý vị 

• Rải bổi như bánh rán vòng, tạo một vòng tròn rộng khoảng 4 feet và sâu 
3–4 inch 

• Giữ bổi cách gốc cây chừng một gang tay để tránh mục và bệnh

Để biết thêm thông tin về chăm sóc cây hãy truy cập  
www.seattle.gov/trees/youngtreecare.htm hoặc email 
treesforneighborhoods@seattle.gov.

Gợi ý 1

Gợi ý 2

Gợi ý 3

Lớp Học MIỄN PHÍ Hướng Dẫn Sửa Xe  
Bị Rò Rỉ Dầu 
Việc bảo vệ nguồn nước của chúng ta không dừng lại vào cuối 
Tháng Năm. Quý vị có thể tham gia vào Chương trình Dạy Sửa 
Xe Bị Rò Rỉ Dầu MIỄN PHÍ của SPU trong cả năm. Xe của quý 
vị sẽ được kiểm tra bởi một thợ cơ khí có bằng chứng nhận, và 
học cách tìm và sửa những chỗ bị rò rỉ. 

Những lớp học sắp tới: Các Thứ Bảy, 15 Tháng Tư và  
13 Tháng Năm. Ghi danh tại www.seattle.gov/util/autoleaks. 

    Giảm giá $100!
      Hóa đơn tiền nước cao? Bồn cầu của quý  
                      vị có thể là thủ phạm. Thay thế bồn cầu  
        cũ của quý vị bằng loại dùng ít nước  
                 hơn–quý vị có thể ngạc nhiên về số tiền  
       mình tiết kiệm được! Khách hàng của SPU thay  
 thế bồn cầu cũ của mình bằng một mẫu mới  
(1.1 gallon mỗi lần xả nước hoặc ít hơn) có thể đủ điều kiện 
được giảm giá $100.

Tìm hiểu thêm trên trang  www.savingwater.org/rebates hoặc 
gọi số 206-615-1282.
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