
 

 

Light Reading, bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light   
                                               
Thư của giám đốc 
Mỗi mùa đều gây ra những trở ngại riêng. Vào mùa thu và mùa đông, trời gió có thể làm 
rơi đường dây điện. Vào mùa hè, trời nóng có thể không có lợi cho phương tiện máy móc, 
đặc biệt là hệ thống vòm dưới mặt đất. Các đường dây điện ngầm được thiết kế để chịu 
được lượng nước có thể ngập vòm che, nhưng khi không khí nóng lên, nước rút đi thì các 
đường dây điện có thể dễ gãy vỡ. Mặc dù chúng tôi thường xuyên kiểm tra và sửa chữa 
các đường dây điện, đôi khi nước tiếp xúc với dây cáp bị sờn nên gây ra tình trạng cúp 
điện.  
 
Quý vị nên tiết kiệm điện trong mùa hè để giúp giảm tải cho hệ thống của chúng tôi, và 
tiết kiệm chi phí cho quý vị. Sau đây là một số ý tưởng để tiết kiệm điện: 
- Hạn chế sử dụng máy móc tạo nhiệt, ví dụ như bếp nấu và máy sấy khô quần áo, đặc 
biệt là vào buổi trưa.  
- Chuẩn bị các bữa ăn không cần phải nấu, ví dụ như các món sa lát và sandwiches, hoặc 
nấu vào buổi tối.  
- Dùng quạt trần (quạt trần thường tốn ít điện hơn 98 phần trăm so với máy điều hòa 
nhiệt độ trung tâm.  
- Đóng cửa sổ vào ban ngày, và che bằng cửa lật hoặc rèm. 
- Cách nhiệt nhà để giúp căn nhà mát hơn vào mùa hè, ấm hơn vào mùa đông. 
Tìm hiểu những cách khác có thể giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và chi phí trên website: 
www.seattle.gov/light/. 
 
Thưởng tái chế 
Kể từ khi chúng tôi bắt đầu chương trình tái chế tủ lạnh/tủ đông đá cách đây vài năm, hơn 
9,500 máy móc gia dụng cũ làm lãng phí điện đã được tái chế và loại ra khỏi hệ thống 
đường dây điện trong khu vực phục vụ của chúng tôi. Để sắp xếp lịch trình tới lấy máy, 
vui lòng xem tờ thông tin về tái chế tủ lạnh gửi kèm theo hóa đơn tiền điện tháng Bảy - 
tháng Tám. 
 
Các chương trình giảm giá và khuyến mãi  
City Light có các chương trình giảm giá khuyến mãi trị giá từ $50 tới $1,200 cho các loại 
máy móc gia dụng tốn ít điện hơn. Sở điện cũng có các chương trình giảm giá ngay cho 
các loại bóng đèn và đầu vòi sen cho phòng tắm tiết kiệm điện tại các tiệm bán lẻ tham 
gia chương trình. Xem danh sách các sản phẩm, tiệm bán lẻ hội đủ điều kiện, và các mức 
giảm giá khuyến mại tại www.seattle.gov/light/conserve, hoặc gọi Chuyên Gia Cố Vấn 
Năng Lượng City Light tại 206.684.3800. 
 
Máy bơm nhiệt không có đường ống dẫn   
Sưởi ấm có thể là khoản tốn điện nhất trong nhà. Thay lò sưởi điện gắn tường hoặc ván 
ốp bằng loại máy bơm nhiệt không có đường ống dẫn để giảm chi phí sưởi từ 25 tới 50 
phần trăm, và giúp làm mát vào mùa hè.  Những khách hàng hội đủ điều kiện có thể được 
giảm giá khuyến mại $1,200. Tìm hiểu thêm tại www.seattle.gov/ductless hoặc gọi 
206.684.3800.  



 

 

Điện mặt trời 
Gần 500 khách hàng City Light đã lắp các hệ thống điện mặt trời riêng. Các bảng hút năng 
lượng mặt trời tạo ra loại năng lượng sạch có thể tái tạo có thể giúp quý vị giảm chi phí 
điện, và cung cấp các chương trình thưởng khuyến khích giảm thuế. Quý vị có thể tìm 
hiểu thông tin chi tiết về điện mặt trời tại www.seattle.gov/light/solar. 
 
báo cáo của sở điện 2011 
Đọc về các thành tựu và vấn đề khó khăn của sở điện trong năm 2011 trong báo cáo hàng 
năm mới công bố của City Light, hiện đã có trên website: http://www.seattle.gov/light/. 
 
City Light tại công trường  
Các đội công nhân của chúng tôi đang có mặt tại các khu phố này để giúp duy trì nguồn 
điện cho quý vị. 
- Windermere: 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/Miền Nam Seattle (phía nam Brandon St.): chuyển sang sử dụng 
đèn đường LED; 
- First Hill: thêm cột, đường dây lớn hơn để tăng công suất; 
- South Beacon Hill: thay cột gỗ, thêm các đường dây phân phối điện để tăng công suất 
và cung cấp nguồn điện ổn định. 
Xin tới website www.seattle.gov/light/construction và bấm vào biển hiệu công trường để 
biết thêm thông tin. 
 
Tham quan American Alps 
Mùa hè năm nay, hãy tới North Cascades để đi bộ đường dài, tham gia các chuyến tham 
quan, và các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm khác. Tới website  www.skagittours.com để 
đặt chỗ trước. 
 
Thanh toán hóa đơn trên mạng trực tuyến 
Thanh toán hóa đơn tiền điện trên mạng trực tuyến bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, hoặc trả 
bằng ngân phiếu. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ "thanh toán trực tuyến", vui lòng tới 
website www.seattle.gov/light/ và bấm vào “Pay Your Bill Online.” 
  
Ăn cắp điện 
Móc nối đồng hồ đo điện để ăn cắp điện rất nguy hiểm cho cộng đồng và gây tốn kém cho 
tất cả mọi người. Hãy xem đoạn băng video ngắn trực tuyến này để biết cách ngăn ngừa 
tình trạng ăn cắp điện: http://bit.ly/JaJZRr. 
 
Tham gia các hoạt động ngoài trời 



 

 

Hãy tham gia chương trình Walk Bike Ride Challenge mùa hè năm nay, quý vị sẽ có cơ 
hội trúng thưởng một chiếc xe đạp từ Electric Bikes Northwest, lưu trú tại Pan Pacific 
Hotel, hoặc các giải thưởng khác.  Sử dụng chương trình lập kế hoạch chuyến đi trên 
mạng trực tuyến tại: www.seattle.gov/waytogo/. 
 
Báo cáo tình trạng sử dụng điện  
Thành Phố Seattle yêu cầu các quản lý hoặc chủ sở hữu các tòa nhà thương mại và tòa 
nhà dành cho nhiều gia đình để theo dõi tình trạng sử dụng điện trong tòa nhà của họ, và 
báo cáo kết quả sử dụng năng lượng hàng năm. Tìm hiểu thêm về các thời hạn, đối tượng 
phải chấp hành qui định, cách chấp hành, các cuộc hội thảo miễn phí, và nhiều thông tin 
khác tại www.seattle.gov/EnergyBenchmarking hoặc gọi số 206.727.8484. 
 

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  
 
 


