
 

 

 
 
Light Reading, bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light  
Tháng Chín - Tháng Mười, 2011 
 
Chúng tôi đón mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập cơ quan Điện Công Cộng trong 
Tuần ngày 2-8 tháng Mười.  Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại www.publicpower.org/. 
 
Thư của giám đốc  
Vào năm 1911, một trạm điện non trẻ sau đó trở thành Seattle City Light đã tìm thấy 
hướng đi qua việc bổ nhiệm giám đốc thứ hai của cơ quan là ông J.D. Ross. Được gọi là 
"cha đẻ của City Light", ông Ross tin tưởng vào nguồn điện công cộng bất vụ lợi.  Ông 
bảo đảm tương lai của cơ quan bằng cách sử dụng con sông Skagit River để tạo ra điện 
và cung cấp nguồn điện hợp túi tiền cho thành phố đang phát triển nhanh chóng.  
 
Ngày nay, City Light vừa là cơ sở cung cấp điện vừa phục vụ môi trường.  Trong những 
năm gần đây, cơ quan đã bổ sung thêm hơn 1,200 dặm Anh môi trường sống cho cá và 
động vật hoang dã dọc theo sông Skagit River để hỗ trợ các loài cá lành mạnh.  Hiện nay, 
cá hồi Skagit là những loài lành mạnh nhất trong các nhánh sông của Puget Sound.  
 
City Light đi theo con đường của J.D. bằng cách bảo đảm đủ nguồn điện trong tương lai 
và tiết kiệm năng lượng bất kỳ nơi nào có thể được.  Ví dụ, chúng tôi đang lắp hàng ngàn 
đèn đường bằng bóng đèn LED (light-emitting diode) gia dụng, và sẽ có 41,000 bóng từ 
nay tới cuối năm 2014 - giúp tiết kiệm điện và chi phí.   
 
J.D. tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng của ông, và các nhân viên của City 
Light cũng như vậy.  Họ tham gia các sự kiện như Heart Walk hàng năm trong tháng 
Mười để gây quỹ cho hoạt động nghiên cứu.  Các nhân viên của chúng tôi cũng đóng góp 
hàng ngàn đô la cho Project Share, một chương trình trợ cấp tạm thời giúp các khách 
hàng có nhu cầu trang trải hóa đơn tiền điện.  
 
Sau đây là một số cách khiến chúng tôi vẫn là Seattle City Light của quý vị. 
— Giám đốc Jorge Carrasco 
 
$30 cho chiếc tủ lạnh thứ  hai  
Nếu quý vị có tủ lạnh hoặc tủ đông đá đã cũ, những đồ này có thể tiêu tốn năng lượng 
hơn nhiều so với loại mới hơn.  Hãy tái chế máy cũ! Chúng tôi sẽ cử xe tải và nhân viên 
tới chuyển đi. Quý vị sẽ nhận được $30 tiền khuyến mại bằng ngân phiếu gửi qua đường 
bưu điện.  Quý vị có thể thu xếp ngày giờ tới lấy tại www.seattle.gov/refrigerator hoặc gọi 
số 206.233.2653. 
 
Tham gia Community Solar 
City Light kính mời quý khách hàng tham gia dự án Community Solar mới sẽ được xây tại 
Jefferson Park. Sự tham gia của quý vị góp phần xây ba khu nhà dã ngoại có mái mới sử 
dụng năng lượng mặt trời, sẽ tạo ra nguồn điện mặt trời phục vụ quý vị, và khuyến khích 



 

 

những người khác sử dụng năng lượng mặt trời.  Quý vị có thể tìm hiểu thông tin ghi 
danh và lấy đơn xin tại trang web này: www.seattle.gov/communitysolar. 
 
Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với trời lạnh  
Căn nhà được cách nhiệt đúng cách sẽ tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn và dễ chịu 
hơn. Việc đó cũng giúp bảo vệ môi trường đồng thời giảm chi phí tiền điện của quý vị.  
Tìm hiểu các ý tưởng về cách chuẩn bị căn nhà để đối phó với mùa đông ở đây: 
www.seattle.gov/housing/HomeWise/. 
 
Mẹo nhỏ tiết kiệm năng lượng  
Sử dụng loại nhiệt biểu kế có thể lập trình được là cách đơn giản để tiết kiệm năng lượng 
và tiền bạc.  Nên chỉnh nhiệt biểu kế ở mức không quá 68 độ khi ở nhà, và càng thấp 
càng tốt, hoặc có thể tắt đi, khi quý vị ngủ hoặc đi vắng.  
 
Tìm hiểu thêm 
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình tiết kiệm trong tài liệu này 
hoặc nếu quý vị có thắc mắc tổng quát về vấn đề tiết kiệm năng lượng, vui lòng gọi cho 
chúng tôi tại số 206.684.3800 hoặc email SCL EnergyAdvisor@Seattle.gov. 
 
Tham gia cuộc thi video của chúng tôi  
Quý vị có tủ lạnh hay tủ đông đá đã cũ trong tầng hầm, nhà đậu xe, hoặc trong sân và 
đang làm lãng phí năng lượng không?  Hãy tạo một đoạn băng video về "Con Quái Vật 
trong Tầng Hầm" của quý vị và những việc mà quý vị đang làm để vứt bỏ chiếc tủ đó.  
Quý vị sẽ có cơ hội trúng thưởng một thẻ quà tặng Visa trị giá $500 từ JACO 
Environmental (http://www.jacoinc.net/) hoặc các giải thưởng hấp dẫn khác.  Hạn chót là 
ngày 10  tháng Mười; vui lòng xem nội qui, giải thưởng, và chi tiết trên website 
http://monstersinthebasement.strutta.com. 
 
Mùa bão  
Chuẩn bị ngay từ bây giờ cho mùa thu.  Lập một bộ đồ dùng khẩn cấp cho nhà, xe, và nơi 
làm việc của quý vị.  Tìm hiểu cách làm tại website Take Winter by Storm 
http://www.govlink.org/storm/. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị sẵn sàng, với một hệ thống 
xử lý cúp điện đã được cải tiến, để giúp quý vị cập nhật tin tức nhanh chóng hơn và đầy 
đủ hơn.  Đồng thời, hãy xem bản đồ theo dõi cúp điện trực tuyến của chúng tôi tại 
www.seattle.gov/light.  
 
Đài radio thông báo thời tiết giúp bảo vệ tính mạng  
Tháng Chín là Tháng Chuẩn Bị Quốc Gia, và ở tiểu bang Washington, đây cũng là Tháng 
Nhận Thức về Lợi Ích của Theo Dõi Thời Tiết Qua Radio - thời điểm khuyến khích sử 
dụng các đài radio đặc biêt này.  Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin và nhận phiếu giảm 
giá của tiệm bán lẻ trên website www.emd.wa.gov . 
 
Cách nạp điện cho xe điện  
Trong tháng Mười, quý vị có thể ghé qua Các Trung Tâm Dịch Vụ của City Light để tập sử 
dụng hệ thống nạp điện cho xe điện.  Địa chỉ Trung Tâm Dịch Vụ Phía Nam là 3613 4th 
Ave. S., và Trung Tâm Dịch Vụ Phía Bắc là 1300 N. 97th St. Cả hai trung tâm đều mở 



 

 

cửa từ thứ Hai tới thứ Sáu, 8 giờ 30 sáng tới 4 giờ 30 chiều.  Mời quý vị xem trang mạng 
e-car của chúng tôi tại: http://seattle.gov/light/electricvehicles/. 
 
Trong khu phố của quý vị 
Các đội công nhân hiện đang làm việc tại các khu phố này để cung cấp dịch vụ điện ổn 
định cho quý vị: 
- Pioneer Square: Chuẩn bị di chuyển các đường dây điện ra khỏi Alaskan Way Viaduct 
bằng cách kéo đường dây cáp mới giữa các mái vòm trong làn đường đi về hướng nam 
của First Ave. S.; thay thế đường dây cáp đã cũ trên đường S. Washington St. giữa đoạn 
nối dài của đường 3rd và 2nd Ave.;   
- Mount Baker: Thay hệ thống cáp ngầm dọc theo Lake Washington Blvd. giữa Shoreland 
Dr. S. (về hướng bắc), và S. Andover St. (về hướng nam); 
S.W. Roxbury St., Brace Point, và McGilvra-Denny/Blaine: Kiểm tra và chôn cáp điện 
ngầm bằng silicone để kéo dài tuổi thọ của cáp.    
Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại www.seattle.gov/light/construction. 
 
Sửa chữa đèn đường  
Trời tối nhanh hơn, điều đó có nghĩa là dễ nhận thấy đèn đường bị hư hỏng hơn.  Để báo 
cáo đèn đường bị hư hỏng, quý vị có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Dịch 
vụ này cũng giúp khách hàng theo dõi các công việc sửa chữa: 
www.seattle.gov/light/streetlight/tracker.asp. Hoặc gọi số 206.684.7056 để báo cáo.  
 
 
Thông tin về Seattle City Light: 
www.seattle.gov/light  
700 Fifth Avenue, Suite 3200 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
 
Quý vị có thắc mắc, nhận xét hay gợi ý?  Gọi số 206.684.3000 hoặc liên lạc với chúng tôi 
trên mạng trực tuyến qua dịch vụ “Tell Seattle City Light” tại www.seattle.gove/light. 
 
 
 


