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Mula sa general manager 
Sa loob ng nakaraang ilang buwan, maaaring nakakita ka ng mga bagong advertisement 
ng City Light sa mga electric bus at sa pahayagan ng Seattle Times. 
 
Ang kampanya ay tinatawag na “Malinis na Enerhiya para sa Madla” ("Green Power to the 
People") at naglalabas ng matapang na pahayag na ang Seattle City Light ay ang 
pinakamakakalikasang utility sa bansa.  
 
Pinapatotoo namin ang ibig naming sabihin doon sa pamamagitan ng mga halimbawa ng 
kung paano lumilikha ng malinis na hydroelectricity, nagpoprotekta ng mga salmon, may 
mabababang rate, at nananatiling carbon neutral ang City Light.  
 
Umaasa kami na ipinapakita ng kampanyang ito sa mga customer na ang City Light ay 
nangunguna sa bansa sa pangangalaga at paglilingkod sa kalikasan. Matuto nang higit pa 
sa pamamagitan ng pagbisita sa  
www.nationsgreenest.org. 
- General Manager at CEO Jorge Carrasco 
 
Take Winter By Storm 
Ipinagmamalaki ng Seattle City Light na katuwang ito ng Take Winter By Storm, isang 
pampubliko at pampribadong pagsusumikap upang tulungan kang maghanda para sa 
masamang panahon at panatilihing ligtas ang iyong pamilya. Gamitin ang mga tool sa 
website upang makakuha ng mga live na update at radar mula sa National Weather 
Service, impormasyon sa daan at trapiko, pagsasara ng mga paaralan, at iba pang 
mahahalagang impormasyon. Alamin ang higit pa sa http://takewinterbystorm.org/. 
 
Pag-unawa sa mga label ng bumbilya 
Hanapin ang logo ng Twist & Save ng City Light sa mga kalahok na retailer at makakuha 
ng mga discount sa mabisa at dekalidad na bumbilya. Para sa impormasyon sa kung 
paano piliin ang mga tamang bumbilya para sa pagpapailaw sa mga silid, bisitahin ang 
www.Seattle.gov/twistandsave. 
 
Impormasyon mula sa mga tagapayo sa enerhiya ng City Light  
Gumagamit ng kuryente ang karamihan sa mga electronics, computer, at monitor kahit na 
naka-off ang mga ito. Gumamit ng isang smart power-strip upang lubos na ma-off ang 
mga device. Kumuha ng higit pang ideya sa kung paano makatipid ng kuryente sa 
SCLEnergyAdvisor@seattle.gov o tumawag sa 206.684.3800. 
 
Ginhawa sa buong taon 
Para sa isang maikling panahon, maaaring i-upgrade ng mga customer ang kanilang 
electric heat sa Mitsubishi ductless na heating at cooling system at makatanggap ng $300 

http://www.nationsgreenest.org/
mailto:SCLEnergyAdvisor@seattle.gov


na instant na discount sa pamamagitan ng isang kalahok na contractor. Ito ay bilang 
karagdagan sa $1,500 na mail-in rebate ng City Light (nalalapat ang ilang limitasyon). 
Maaaring bawasan ng mga ductless na heating system ang iyong bill sa kuryente nang 
25-50 percent, paikutin nang pantay ang init, at mabilis at madali lang i-install ang mga 
ito. Matuto nang higit pa sa www.seattle.gov/DuctlessOffer o tumawag sa isang Tagapayo 
sa Enerhiya sa 206.684.3800. 
 
I-recycle ang iyong mas lumang refrigerator 
Ano ang mangyayari sa iyong mas lumang refrigerator na malakas gumamit ng kuryente 
kapag ni-recycle ito ng City Light para sa iyo? Panoorin ang maikling video na ito upang 
matuto nang higit pa tungkol sa proseso: http://bit.ly/1all341. 
Kukunin namin ang iyong mas lumang ref nang libre at bibigyan ka namin ng $30 na 
rebate. Tumawag sa 206.233.2653 o bisitahin ang www.seattle.gov/fridge.  
 
Makakalikasan, Mas Makakalikasan, Maging Makakalikasan 
Dagdagan ang enerhiya na natatanggap namin mula sa mga renewable na 
mapagkukunan tulad ng maliliit na hydro project, geothermal, dairy biogas, at hangin: 
Sumali sa programang Green Up ng City Light sa pamamagitan ng pagdagdag ng $3, $6 o 
$12 sa iyong buwanang bill: www.seattle.gov/green o tumawag sa 206.684.3000. 
 
Maging ligtas sa mga bagyo 
Sa panahon ng mga bagyo, maging alerto sa mga babagsak na linya ng kuryente. Laging 
isipin na may dumadaloy na kuryente ang isang linyang bumagsak sa lupa at manatiling 
malayo. Kung ikaw ay nasa loob ng isang sasakyan at may bumagsak na linya sa iyo, 
manatili sa loob ng sasakyan at huwag umalis, kahit na upang tumulong sa iba. Sa halip, 
tumawag sa 911 at maghintay ng tulong. Tingnan ang na-update na impormasyon 
tungkol sa mga kawalan ng kuryente 24/7 sa pamamagitan ng pagtingin sa mapa ng City 
Light sa kawalan ng kuryente online: www.seattle.gov/light. 
 
Matuto tungkol sa mga advanced na metro 
Nagdaos ang City Light ng ilang forum sa buong Seattle ngayong taon tungkol sa aming 
mga plano para sa advanced na pagmemetro. Kung hindi ka nakadalo sa mga 
pagpupulong at gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa plano ng utility na palitan 
ang higit sa 400,000 metro na magsisimula sa 2015, at ihandog ang iyong komento, 
mangyaring bumisita sa www.seattle.gov/light/ami/. 
 
Makatipid ng 60 percent 
Maaaring makatipid ang mga customer na may kwalipikadong kita sa kanilang mga bill sa 
utility mula sa City Light at Seattle Public Utilities — hanggang 60 percent na pagtitipid. 
Pumunta sa http://www.seattle.gov/light/accounts/assistance/ para sa mga detalye. 
 
Kalendaryo ng Shrinking Bigfoot  
Salamat sa mga batang sumali sa paligsahan na Shrinking Bigfoot ng City Light, at 
nagbahagi ng kanilang sining at ideya upang paliitin ang kanilang carbon footprint. Para 
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sa mga pangalan ng nagwagi, at upang malaman kung paano mabibili ang aming 
kalendaryo ng Shrinking Bigfoot para sa 2014 na itinatampok ang mga nagwaging likha, 

bumisita sa www.seattle.gov/light/calendar/. Susuportahan ng mga nabiling 

kalendayo ang Project Share, na tinutulungan ang mga taong nagkakaroon ng problema 
sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente. 
 
Sa iyong lugar: City Light @ work  
Nasa mga lugar na ito ang mga crew, nagsusumikap na panatilihing nakabukas ang 
inyong ilaw. 
- Montlake: pinapalitan ang imprastraktura sa ilalim ng lupa sa Boston Terrace upang 
pabutihin ang kahusayan ng kuryente; 
- Pioneer Square: (S. Washington St. between 3rd Ave. S. & 4th Ave. S.): tinatayong muli 
ang vault at ini-install ang duct bank upang dagdagan ang capacity at panatilihin ang 
kahusayan; 
- Ilang lugar sa Burien at sa unincorporated na King County: pinapalitan ang 80 
nalulumang poste upang panatilihin ang kahusayan;   
- Holly Park: mga pagpapabuti sa sistema ng streetlight. 
Bumisita sa www.seattle.gov/light/construction at i-click ang pulang construction sign para 
sa mga detalye. 
 
Impormasyon sa pakikipag-ugnayan 
Seattle City Light 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
 
Mga tanong, komento, o suhestyon? Tumawag sa 206.684.3000 o mag-email sa Tell 
Seattle City Light (online sa www.seattle.gov/light). 
Editor: Connie McDougall, connie.mcdougall@seattle.gov  
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