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Của 
Quý Vị

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

Đổ Rác Vào Mùa Đông
Những ngày lấy rác, rác thực phẩm và 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

Bỏ Sót Không Lấy Rác:
Quý vị có thể báo cho chúng tôi biết nếu dịch 
vụ bỏ sót không lấy rác, rác thực phẩm và rác 
làm vườn, hoặc đồ tái chế của quý vị sau 6 giờ 
chiều của 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.

Trạm Đổ Rác mới ở Phía Bắc nay đã Mở Cửa
Trạm Đổ Rác Phía Bắc của Seattle (NTS) nay đã mở cửa, và đây không phải là 
“bãi rác” bình thường của thành phố để quý vị đổ rác. Sau đây là một số điểm nổi 
bật của cơ sở đổ rác hiện đại mới:
• Gia Tăng Số Lượng Tái Chế  

Trạm mới đã có sự cải tiến rất lớn so với trước đây của nơi này. Trạm cũ, đã 
xây từ lâu trước khi có dịch vụ tái chế, được thiết lập để giải quyết tất cả mọi 
thứ như rác. Trạm mới có nguyên một tòa nhà lớn dùng để tái chế, là nơi mà 
mọi người có thể đem những đồ có thể tái chế và đồ dùng có thể sử dụng lại 
đến đó bỏ miễn phí. 

• Tính Chất Bảo Vệ Môi Trường  
LEED Gold chứng nhận NTS được thiết kế và xây dựng theo cách phát huy 
tối đa tình trạng bảo vệ môi trường. Nó có nét đặc biệt là mái nhà có cây xanh 
và mặt đường có dạng xốp để nước mưa ngấm qua được, dùng tấm pin năng 
lượng mặt trời để tạo ra điện, mặt đường làm từ nhựa đường tái chế và mái 
nhà loại mạt đá. 

• Bớt Mùi Hôi và Tiếng Ồn  
Bức tường lớn để giảm tiếng ồn và hệ thống thông hơi lớn cũng như hệ thống 
kiểm soát tối đa mùi hôi và tiếng ồn làm ảnh hưởng những cộng đồng xung 
quanh. 

• Khu Đất Cho Cộng Đồng Vui Chơi  
Cơ sở có khu đất rộng hơn một mẫu dành cho cộng đồng sử dụng bao gồm 
sân chơi thể thao, sân chơi, nhà tập thể dục, chỗ ngồi chơi, và một tác phẩm 
điêu khắc làm bằng thép từ trạm cũ. 

NTS mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, 7 ngày mỗi tuần. Muốn tìm hiểu 
thêm về NTS, hãy vào www.seattle.gov/util/NewNorth.

tường giảm tiếng ồn

sân chơi

chỗ để tái chế

Ghi Danh vào chương 
trình AlertSeattle
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 về tình trạng hiện thời trong 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 bằng tin nhắn, email, để 
lại lời nhắn, hoặc mạng truyền thông xã hội. 
Tìm hiểu thêm trong www.alert.seattle.gov

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí bởi Thành Phố Seattle; 
tuy nhiên, có thể phải trả lệ phí cho tin nhắn hoặc dữ liệu 
(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.



Có Muốn Nhận Bồn Cầu Miễn  
Phí Hay Không?
Đã đến lúc cần phải thay bồn cầu cũ của  
quý vị bằng loại bồn cầu mới ít tốn 
nước! Quý vị sẽ giúp trong việc bảo 
tồn nước và tiết kiệm tiền trong hóa 
đơn tiện ích của quý vị. 
Seattle Public Utilities tặng miễn 
phí loại bồn cầu tiết kiệm nước và 
đến gắn cho những chủ nhà hội đủ 
điều kiện về lợi tức. Nhà 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.

Chuẩn Bị Cho Ống Nước trong Mùa Lạnh
Nhiệt độ dưới độ đông đá có thể làm bể ống nước chung quanh nhà quý vị, 
gây hư hại nghiêm trọng cho nhà ở và làm phí 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 các vòi nước làm vườn.
• Khi nhiệt độ xuống đến độ đông đá, hãy mở những cánh cửa tủ  

(cabinet) trong nhà ra 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 thời tiết mùa 
đông, hãy xem trong www.takewinterbystorm.org.

Những Ngày Cuối Tuần Vào Mùa Đông tại Khu 
Phân Thủy 
Trung Tâm Giáo Dục Khu Phân Thủy Sông Cedar có lập ra Chương Trình 
Những Ngày Cuối Tuần Vào Mùa Đông dành cho cả gia đình từ ngày  
7 tháng Giêng đến 26 tháng Ba.
Tham gia với người yêu thiên nhiên trong cuộc Mạo Hiểm Đi Bộ Mùa 
Đông 2 dặm dọc theo đường mòn của Rattlesnake và Christmas Lakes. 
Không muốn đi bộ đường dài? Hãy thử chương trình Đọc Truyện của  
Trung Tâm. Điểm đặc biệt của mỗi buổi là có những con thú- khác  
nhau hay những câu chuyện có chủ đề thiên nhiên,  
hình ảnh, và video, sau đó là giờ thủ công. 
Chương Trình Những Ngày Cuối Tuần Vào  
Mùa Đông Những ngày thứ Bảy và Chủ  
Nhật, từ 1 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều.  
Trung Tâm Giáo Dục Khu Phân Thủy Sông  
Cedar ở North Bend, WA
Muốn xem lịch trình và ghi danh vào những chương  
trình, hãy vào www.seattle.gov/util/crwec. 

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 những 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 21 tháng Giêng, 2017
• Thứ Bảy, ngày 18 tháng Hai, 2017
Ghi dang trong www.seattle.gov/util/autoleaks

Nếu lợi tức của gia đình quý vị ở mức 70% mức trung bình quy định của 
tiểu bang hoặc thấp hơn, Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích sẽ giúp trả tiền 
cho hóa đơn tiện ích của quý vị bằng cách giảm 50% trong hóa đơn Seattle 
Public Utilities và khoảng 60% trong hóa đơn Seattle City Light của quý vị.
Muốn biết quý vị có hội đủ điều kiện hay không, hãy vào  
www.seattle.gov/mybill hoặc gọi số 206-684-0268.

Giúp Trả Tiền Trong Hóa Đơn Tiện Ích Của Quý Vị

Ống nước bể có thể gây hư hại 
nghiêm trọng cho nhà ở và làm 
phí lượng lớn nước.

Hãy chuẩn bị cho thời tiết 
băng giá bằng cách dùng lớp 
cách nhiệt bao chung quanh 
ống nước ở nhà quý vị.

Giữ liên lạc với SPU
@SeattlePublicUtilities @SeattleSPU SeattlePublicUtilities


