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Light Reading, bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light 
 
 
Thư của giám đốc 
Nền kinh tế đang phục hồi chậm, tuy nhiên trong cộng đồng của chúng ta vẫn còn có nhiều 
người cần giúp trang trải chi phí điện nước.  
 
Sở Nhân Vụ Thành Phố Seattle quản lý một chương trình trợ giá điện nước, giảm giá cho dịch 
vụ điện nước. Có nơi trợ giúp như vậy nhưng nhiều người hội đủ điều kiện chưa biết cách tận 
dụng chương trình này.  
 
Vui lòng tìm hiểu thông tin về chương trình này trên website  www.seattle.gov/UDP, hoặc gọi 
số 206.684.0268, hoặc gửi e-mail UDP@seattle.gov. 
 
Project Share của City Light có chương trình trợ cấp khẩn cấp một lần để trả hóa đơn tiền điện. 
Nhiều khách hàng của chúng tôi đã ủng hộ hảo tâm cho quỹ này và chúng tôi rất biết ơn quý vị 
về điều đó. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về Project Share tại  
www.seattle.gov/light/help/share hoặc gọi số 206.684.3000. 
- Jorge Carrasco, giám đốc Seattle City Light  
 
Kế hoạch chiến lược của City Light 
Thị trưởng, Hội Đồng Thành Phố, Ủy Ban Duyệt Xét của City Light, và City Light tiếp tục thực 
hiện kế hoạch chiến lược sáu năm của sở.’ Vui lòng theo dõi tiến trình này trước khi kế hoạch 
ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị qua mức giá điện, mức độ tin cậy của dịch vụ, và các cải tiến về 
dịch vụ. Đọc thêm ở đây: www.seattle.gov/light/strategic-
plan.http://www.seattle.gov/light/strategic‐plan 
 
City Light tại công trường  
Nhân viên chúng tôi có mặt tại các khu phố này để duy trì nguồn điện chiếu sáng cho quý vị: 
- Horizon View: bơm silicone vào trong các cáp ngầm để kéo dài tuổi thọ sử dụng; 
- SODO: di dời các đường dây điện để tăng công suất, phục vụ máy khoan đường hầm; 
- Harrison St./Aurora Ave. (phía đông Seattle Center): đặt các mái vòm để 
di dời đường dây điện; 
- Mercer St.: di chuyển các đường dây điện ngầm, trong khuôn khổ các công trình cải tiến 
Mercer; 
- Laurelhurst (phía bắc Webster Point): thay thế cáp ngầm để tăng công suất; 
- Occidental Ave. S.: di dời các đường dây điện trước khi thay cầu cạn; 
- Arboretum, Miền Tây và Miền Nam Seattle (phía nam Brandon St.): chuyển sang sử dụng đèn 
đường LED. 
Xin tới website www.seattle.gov/light/construction và bấm vào biển hiệu công trường để biết 
thêm thông tin. 
 
Sunny Beacon Hill  
Mái nhà có gắn tấm hấp thụ nắng mặt trời trên ba khu nhà picnic mới có mái che đang tạo ra 
nguồn điện tại Seattles Jefferson Park ở Beacon Hill.’ Nguồn ngân quỹ là từ một số khách hàng 
City Light, và một ngân khoản trợ cấp của Sở Năng Lượng. Những khách hàng tham gia dự án 
năng lượng mặt trời cộng đồng này sẽ được chiết khấu chi phí năng lượng trong hóa đon tiền 
điện. Tìm hiểu thêm tại www.seattle.gov/communitysolar hoặc gọi số 206.684.3800.  
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Giảm giá vé vào sở thú   
Chào mừng hơn một năm tạo được nguồn điện năng lượng mặt trời từ trò chơi carousel của 
Woodland Park Zoo. Bây là dự án được tài trợ bởi các ngân khoản đóng góp tự nguyện cho các 
chương trình năng lượng có thể tái tạo tại City Light. Trò chơi carousel này tạo ra đủ điện để 
đáp ứng nhu cầu về điện cho hơn 100,000 lần chơi. Hãy tới tận mắt chứng kiến bằng cách sử 
dụng phiếu khuyến mãi giảm $2 tiền vé vào sở thú. Phiếu giảm giá này có kèm sẵn trong hóa 
đơn tháng Năm-tháng Sáu của quý vị. 
 
Chúng tôi đang lắng nghe 
City Light mời quý vị chia sẻ ý tưởng về các chương trình tiết kiệm năng lượng và năng lượng 
sạch bằng cách tham gia Diễn Đàn Năng Lượng Cộng Đồng. Đây là cơ hội để quý vị cho chúng 
tôi biết suy nghĩ của quý vị về năng lượng có thể tái tạo, tham gia quyết định về các chương 
trình năng lượng trong tương lai, và tham gia các chương trình trúng thưởng. Quý vị có thể tìm 
hiểu thêm thông tin tại www.seattle.gov/forum.http://seattle.gov/forum 
 
Khuyến mại giảm giá cho máy giặt 
Quý vị có thể được giảm giá khuyến mại tới $100. Ngoài ra còn có thể tiết kiệm thời gian với 
loại máy giặt mới tiết kiệm năng lượng. Trong thời gian sử dụng, máy giặt này có thể tiết kiệm 
cho quý vị khoảng $770 chi phí tiền điện. Với chương trình khuyến mại giảm giá của chúng tôi, 
khoản tiền này thường đủ bù vào giá mua. Các loại máy tiết kiệm năng lượng sử dụng xà bông 
giặt ít hơn một phần ba, công suất cao hơn nên giảm số mẻ giặt, và xoay vắt gần kiệt nước để 
quần áo khô nhanh hơn. Để biết thêm thông tin, xin tới www.seattle.gov/appliances hoặc gọi 
206.684.3800.http://www.seattle.gov/appliances   
 
An toàn liên quan tới đèn đường 
Nếu quý vị nghĩ rằng trong khu phố của quý vị có đèn đường bị hư hỏng, hoặc nếu thú nuôi 
của quý vị né tránh một chiếc đèn đường nào đó, vui lòng báo cáo ngay cho ban dịch vụ bảo trì 
đèn đường của City Light tại số 206.684.7056. 
 
Ứng dụng trên điện thoại 
Quý vị đã thử ứng dụng mới trên điện thoại di động của City Light chưa? Ứng dụng này giúp 
quý vị thanh toán hóa đơn, kiểm tra tình hình cúp điện, báo cáo đèn đường bị hư hỏng, hoặc 
liên lạc với chúng tôi. Ứng dụng này có sẵn tại Droid Marketplace và sắp tới sẽ bán tại tiệm 
iPhone App. Tất cả những người có sử dụng máy điện thoại di động có khả năng truy cập 
internet đều có thể sử dụng tính năng này bằng cách đánh vào http://m.seattle.gov/light trong 
cửa sổ trình duyệt của máy điện thoại di động.http://m.seattle.gov/light 
 
Thông tin liên lạc 
Seattle City Light 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
 
Quý vị có thắc mắc, nhận xét hoặc gợi ý? Xin gọi 206.684.3000 hoặc gửi e-mail Tell Seattle City 
Light (trực tuyến tại www.seattle.gov/light). 
Biên tập viên: Connie McDougall, connie.mcdougall@seattle.gov  
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