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Của Quý Vị

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

Nối kết với Seattle Public Utilities trong Mạng Truyền Thông Xã Hội

Trời Lạnh Có Thể Làm Bể Các Ống Nước
Nhiệt độ dưới độ đông đá có thể làm bể ống nước chung quanh nhà quý vị, gây hư 
hại nghiêm trọng cho nhà và làm phí một lượng lớn nước. Làm theo những hướng 
dẫn này để chuẩn bị cho ống nước của quý vị trong mùa lạnh:

• Dùng lớp cách nhiệt bao chung quanh ống nước ở dưới gầm nhà (crawl 
spaces), trên gác xép (attic), hoặc dưới tầng hầm (basement).

• Dùng lớp cách nhiệt bao quanh ống nước và vòi nước ngoài sân để giữ cho 
chúng không bị đông đá.

• Tháo vòi nước làm vườn ra.
• Khi nhiệt độ xuống đến độ đông đá, hãy mở những cánh cửa tủ (cabinet) để 

hơi ấm của sưởi chuyển đến những ống nước không có đồ bao cách nhiệt bên 
dưới bồn rửa chén và gần vách tường bên ngoài nhà.

Muốn biết thêm chi tiết về việc chuẩn bị các đường ống cho mùa đông, hãy xem 
trong www.takewinterbystorm.org.

Dịch Vụ Đổ Rác Vào Mùa Đông
Những ngày đổ rác, rác thực phẩm, rác làm vườn, và đồ 
tái chế có thể bị hoãn lại khi trời có tuyết và đông đá. 
Xem ngày đổ rác bị hoãn trong:
• www.seattle.gov/util
• twitter.com/SeattleSPU
• AtYourService.seattle.gov
Dịch vụ đổ rác sẽ làm việc theo lịch trình bình thường 
cho ngày:
• Lễ Martin Luther King Jr. (Thứ Hai, 18 tháng 

Giêng) 
• Lễ Tổng Thống (Thứ Hai, 15 tháng Hai)
Nhớ đem thùng rác ra lề đường trước 7 giờ sáng để chắc 
chắn xe rác đến lấy.
Bỏ Sót Không Lấy Rác:
Quý vị có thể báo cho dịch vụ biết đã bỏ sót không lấy 
rác, rác thực phẩm và rác làm vườn, hoặc đồ tái chế 
của quý vị sau 6 giờ tối vào ngày đổ rác bằng cách vào 
www.seattle.gov/util và bấm vào phần “Report Missed 
Collection (Báo Cáo Bỏ Sót Không Lấy Rác)” hoặc gọi 
số 206-684-3000 vào ngày hôm sau.

@SeattleSPU

facebook.com/SeattlePublicUtilities youtube.com/SeattlePublicUtilities

atyourservice.seattle.gov

Quý Vị Có Ghi Danh Trong Chương Trình           
AlertSeattle Không?
AlertSeattle là hệ thống báo động khẩn cấp được sử 
dụng bởi Thành Phố Seattle. 
Hãy ghi danh ngay hôm nay để nhận những thông 
báo hiện tại về các tình huống khẩn cấp, thời tiết khắc 
nghiệt, sự an toàn, sức khỏe, tiện ích bị gián đoạn, và 
những tai nạn giao thông lớn. Quý vị có thể nhận thông 
báo của Thành Phố bằng tin nhắn (text message), email, 
lời nhắn (voice message), hoặc mạng truyền thông xã 
hội.

       Tìm hiểu thêm và ghi danh trong www.alert.seattle.gov
Dịch vụ này được Thành Phố Seattle cung cấp miễn phí; tuy nhiên, quý vị có thể phải 
trả lệ phí cho tin nhắn và data. Mặc dù hệ thống AlertSeattle hoạt động rất hữu hiệu, tuy 
nhiên chúng tôi không bảo đảm quý vị sẽ nhận được mọi thông báo của tất cả mọi tình 
huống. Thiên tai và tình huống khẩn cấp là bất ngờ và không thể đoán trước, và sự thông 
báo còn tùy thuộc vào dịch vụ bên ngoài thí dụ như hãng cung cấp dịch vụ wireless hoặc 
dịch vụ gởi email của quý vị là ngoài sự kiểm soát của Thành Phố.



Hưởng Ứng Bảo Vệ Nguồn Nước Của Chúng Ta
Quý vị có biết hầu hết những cống 
thoát nước ở Seattle chảy thẳng 
vào nguồn nước của sông hồ gần 
nhất không? 
Khi trời mưa, bất cứ thứ gì trên 
mặt đất—như dầu nhớt từ xe bị rò 
rỉ, phân bón cây, phân chó—sẽ bị 
nước cuốn vào nguồn nước ở địa 
phương chúng ta, các sông hồ, và 
cuối cùng chảy vào Puget Sound.
Seattle Public Utilities đang tặng 
coupon Chinook Book MIỄN 
PHÍ trong điện thoại di động 
(trị giá $15, cho đến khi hết) cho 
những người nào sử dụng điện 
thoại thông minh hưởng ứng bảo 
vệ phẩm chất nguồn nước. Không 
có điện thoại thông minh?  
Có coupon bằng giấy.
Hãy hưởng ứng. Hãy vào: 
www.surveymonkey.com/s/protectingseattleswaterways 

Quý Vị Có Thể Đang Ngồi  
Trên Mỏ Vàng 
Bồn cầu cũ, bị rỉ có thể dùng đến hơn 5 
gallon nước cho mỗi lần sử dụng—thật 
là quá nhiều nước (và tiền) đang chảy xuống 
cống!  Bằng cách thay bồn cầu mới loại ít hao nước, 
quý vị có thể tiết kiệm tiền trong hóa đơn tiện ích và tiết kiệm 
nước cho vùng Puget Sound. 

Được Hoàn Lại $100 Cho Loại Bồn Cầu Premium 1.06 gpf (hoặc ít hơn)

Những khách hàng trong chương trình Hợp Tác Tiết Kiệm Nước (Saving 
Water Partnership) muốn thay bồn cầu  cũ bằng loại bồn cầu mới Premium 
(1.06 gpf hoặc ít hơn) được hợp lệ hưởng $100 tiền hoàn lại.  

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

TIN MỚI, 
ĐƯỢC HOÀN 

TIỀN LẠI NHIỀU 
HƠN!

Chương Trình Tặng 
Bồn Cầu Miễn Phí
Seattle Public Utilities tặng và đến gắn 
bồn cầu miễn phí loại tiết kiệm nước cho 
những người có nhà hội đủ điều kiện về 
lợi tức.

Những nhà đó phải ở tại Seattle và đang 
có những bồn cầu gắn trước năm 2004.

Tìm hiểu thêm trong www.seattle.gov/
util/freetoilets hoặc gọi số 206-448-5751.

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 muốn giúp quý vị 
ngăn ngừa việc này. 

Hãy tham dự lớp học MIỄN PHÍ hướng dẫn sửa xe bị rò rỉ 
của chúng tôi. 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. 

Những ngày học sắp tới:

• Thứ Bảy, ngày 23 tháng Giêng, 2016

• Thứ Bảy, ngày 20 tháng Hai, 2016

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

Trợ Giúp với Hóa Đơn Tiện Ích—Giảm Được 50% nếu Quý Vị Hội 
Đủ Điều Kiện!
Quý vị có biết rằng mình có thể được giảm 50 phần trăm 
trong hóa đơn Seattle Public Utilities qua Chương Trình 
Giảm Giá Tiện Ích không? Những chủ nhà và người thuê 
nhà hội đủ điều kiện về lợi tức được hợp lệ. 

Muốn biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không, hãy vào 
www.seattle.gov/mybill hoặc gọi số 206-684-0268.

Những người ở nhà chính phủdo liên bang tài trợthí dụ 
như Chương Trình Số 8, không được hợp lệ.


