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TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Seattle City Light muốn thu thập ý kiến phản hồi của cộng đồng về đề xuất lắp đặt một trạm
sạc nhanh công cộng cho xe điện (electric vehicle, EV) trong khu vực South Park. Nếu được xây
dựng, trạm sạc này sẽ trở thành một phần của mạng lưới sạc EV của cơ quan tiện ích trên toàn
khu vực dịch vụ và cung cấp quyền tiếp cận công bằng các sạc EV.
CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN
•

Dự án được đề xuất bao gồm hai bộ sạc nhanh EV
bên lề đường trên South Sullivan Street. Seattle
City Light sẽ chuyển đổi hai chỗ đậu xe hiện tại
trên đường phố thành điểm "chỉ sạc điện cho EV".

•

Tài xế sẽ có giới hạn là một giờ đậu xe khi sạc tại
những địa điểm này.

•

Bất kỳ ai có xe điện EV có khả năng sạc nhanh đều
có thể sử dụng trạm sạc.

•

Tài xế sẽ cần trả phí để sử dụng trạm sạc. Khoản
phí này dùng để thanh toán tiền điện và chi phí
xây dựng trạm sạc. Một xe điện EV thông thường
có thể chạy khoảng 3.5 dặm trên 1 kilowatt giờ
(kWh) điện.

Bộ sạc nhanh EV của Seattle City Light, nằm
tại khu vực Madison-Miller
Thứ Hai - Thứ Bảy
7 giờ sáng - 7 giờ tối

Tất Cả Các Giờ
Khác

$0.33 (mỗi kWh)

$0.20 (mỗi kWh)

Phí Sạc Năm 2021 tại Seattle

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP Ý KIẾN
PHẢN HỒI?

Seattle City Light muốn lắng nghe suy nghĩ của quý vị về dự án
được đề xuất này! Chúng tôi sẽ sử dụng ý kiến phản hồi của cộng
đồng để quyết định xem có nên xây dựng trạm sạc ở South Park
hay không.
•

Quý vị có thể cung cấp ý kiến phản hồi của mình bằng cách điền vào
bản khảo sát trực tuyến của chúng tôi tại seattle.gov/city-light/spsurvey. Hạn chót để trả lời là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Các bản
dịch cũng có sẵn trực tuyến.

•

Quý vị cũng có thể cung cấp ý kiến phản hồi bằng cách gửi email tới
SCL_ElectricVehicles@seattle.gov hoặc gọi (206) 684-3800.

Quét mã QR để
truy cập khảo sát
của chúng tôi!

TRẠM SẠC EV ĐƯỢC ĐỀ XUẤT (SOUTH SULLIVAN STREET)

CẢNH ĐƯỜNG PHỐ (HƯỚNG VỀ PHÍA BẮC TRÊN SOUTH SULLIVAN STREET)

THÊM THÔNG TIN

Public EV Charging Team (Đội Ngũ Sạc EV Công Cộng)
SCL_ElectricVehicles@seattle.gov
(206) 684-3800
seattle.gov/city-light/southpark-ev

PUBLIC ELECTRIC VEHICLE CHARGING PROGRAM
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THÁNG 4 NĂM 2021

Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Sạc Xe Điện tại South Park
PUBLIC ELECTRIC VEHICLE (EV) CHARGING PROGRAM (CHƯƠNG TRÌNH SẠC XE ĐIỆN CÔNG
CỘNG) CỦA SEATTLE CITY LIGHT LÀ GÌ?
City Light đang lắp đặt các bộ sạc nhanh EV cho công chúng trong toàn bộ khu vực dịch vụ của cơ
quan tiện ích để đảm bảo sự tiếp cận sạc EV công bằng ở các khu vực sống. Cơ quan tiện ích đang vận
hành chương trình này để cung cấp dịch vụ công cộng cho khách hàng và hiểu rõ hơn về tác động của
sạc EV đối với hệ thống điện. Chương trình cũng hỗ trợ sáng kiến giao thông sạch của Seattle, với mục
tiêu xóa bỏ các rào cản cho việc sử dụng xe điện EV và giảm ô nhiễm cũng như khí thải carbon trong
lĩnh vực giao thông vận tải.
Cơ quan tiện ích hiện đang sở hữu và vận hành các bộ sạc nhanh EV ở North Beacon Hill, SODO,
Magnuson Park, Madison-Miller, Alaska Junction và Tukwila. Dự kiến sẽ có thêm các trạm sạc bổ sung
tại Shoreline, Burien, Belltown và Central District.
TẠI SAO SEATTLE CITY LIGHT ĐỀ XUẤT
DỰ ÁN NÀY?
Xe điện không có ống xả và không thải ra
các chất ô nhiễm tạo khói có hại. Sử dụng
xe điện EV có thể giúp cải thiện chất lượng
không khí cộng đồng và sức khỏe cộng
đồng, đồng thời giúp chống lại biến đổi khí
hậu bằng cách giảm phát thải khí nhà kính.
Việc tăng cường khả năng tiếp cận các bộ
sạc EV trong thành phố sẽ cho phép những
người chọn sử dụng xe điện EV có thể tận
dụng xe của mình. Xe điện EV mới và đã
qua sử dụng hiện có giá phải chăng hơn
rất nhiều và nằm trong phạm vi giá cả phù Các bộ sạc EV do Seattle City Light sở hữu và vận hành ở Tukwila, Wash.
hợp với hầu hết các tài xế.
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Vào tháng 2 năm 2021, City Light đã trình bày và thảo luận với South Park Neighborhood Association
(Hiệp Hội Khu Dân Cư South Park) về ý tưởng xây dựng một trạm sạc EV ở South Park. Những người
tham gia cuộc họp công khai tỏ ra rất thích thú với trạm sạc tại địa điểm này.
TRẠM SẠC EV NÀY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SOUTH PARK NHƯ THẾ NÀO?
Dự án đề xuất lắp đặt hai bộ sạc nhanh EV ở khu vực giữa vỉa hè và lề đường.
Mỗi bộ sạc nhanh có kích thước gần bằng một nửa chiếc tủ lạnh gia đình. Tài xế thường sẽ sử dụng bộ
sạc nhanh trong khoảng 20-30 phút mỗi lần. City Light ước tính trạm sạc này có thể phục vụ sạc tối đa
cho hai xe mỗi giờ trong thời gian sử dụng cao điểm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.
TẠI SAO SEATTLE CITY LIGHT CHO RẰNG ĐÂY LÀ ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP CHO TRẠM SẠC EV?
Địa điểm này được coi là vị trí phù hợp vì những lý do sau:
•

Nơi đây nằm cạnh khu thương mại của South Park, vì vậy những người sử dụng bộ sạc ở đây có
thể đi bộ đến các cơ sở kinh doanh gần đó trong thời gian xe của họ đang sạc.

•

Nơi đây gần 14th Avenue South, một trong một những con đường chính ở South Park, vì vậy tài
xế sẽ dễ dàng nhìn thấy và đến chỗ sạc.

•

Trạm sạc tại địa điểm này dự kiến sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông địa phương vì
nó nằm trên một phần của South Sullivan Street, nơi không được phép lưu thông qua lại.

•

Khu vực lân cận South Park không có bất kỳ bộ sạc EV nào có thể sử dụng công cộng.

CÁC BƯỚC TIẾP THEO
Seattle City Light đang thu thập ý kiến phản hồi từ cộng đồng South Park để xác định xem cơ quan tiện
ích có nên xây dựng trạm sạc EV này hay không. Nếu phản hồi chung của cộng đồng là tích cực, Seattle
City Light sẽ tiến hành dự án và có thể bắt đầu xây dựng vào cuối mùa hè năm 2021. Trạm sạc có thể
phục vụ công chúng trước cuối năm 2021.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Public EV Charging Team (Đội Ngũ Sạc EV Công Cộng)
SCL_ElectricVehicles@seattle.gov
(206) 684-3800
seattle.gov/city-light/southpark-ev
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