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Từ tổng giám đốc điều hành  
Trong vài tháng vừa qua, quý vị có thể đã gặp các quảng cáo mới của City Light về xe 
buýt chạy điện và trên báo Seattle Times.  
 
Chiến dịch này là "Nguồn Điện Xanh cho Mọi Người" với lời tuyên ngôn mạnh mẽ, Seattle 
City Light là cơ quan có ý thức bảo vệ môi trường nhất trên toàn quốc.   
 
Chúng tôi chứng minh lời tuyên ngôn đó bằng các các hoạt động của City Light, chẳng 
hạn như sản xuất nguồn thủy điện sạch, bảo vệ cá hồi, có mức giá thấp, và hoàn toàn 
không thải khí carbon.  
 
Chúng tôi hy vọng chiến dịch này sẽ thể hiện cho khách hàng thấy rằng City Light là cơ 
quan dẫn đầu toàn quốc về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.  Quý vị có thể 
tìm hiểu thêm trên website www.nationsgreenest.org. 
- Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Jorge Carrasco 
 
Take Winter By Storm 
Seattle City Light hân hạnh được hợp tác với Take Winter By Storm - chương trình hợp tác 
giữa chính phủ và tư nhân để giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thời tiết xấu và 
bảo vệ an toàn cho gia đình quý vị. Sử dụng các công cụ trên website để nhận tin tức cập 
nhật và ra đa từ Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia, thông tin về giao thông đường xá, các 
trường hợp đóng cửa trường học, và thông tin quan trọng khác. Tìm hiểu thêm tại 
http://takewinterbystorm.org/. 
 
Hiểu các nhãn sản phẩm trên bóng đèn  
Để ý tới biểu trưng Twist & Save của City Light tại các tiệm bán lẻ có tham gia chương 
trình này để mua các loại bóng đèn chất lượng tốt, hiệu quả và được giảm giá.  Để biết 
thêm thông tin về cách chọn bóng đèn thích hợp cho phòng trong nhà, quý vị có thể tới 
website www.Seattle.gov/twistandsave. 
 
Thông tin từ các chuyên gia tư vấn năng lượng của City Light   
Đa số đồ điện tử, máy điện toán, và màn hình máy điện toán vẫn sử dụng điện ngay cả 
khi đã tắt.  Sử dụng loại ổ cắm điện thông min để tắt hẳn máy móc. Tìm hiểu thêm các ý 
tưởng tiết kiệm năng lượng tại SCLEnergyAdvisor@seattle.gov hoặc gọi 206.684.3800. 
 
Thoải mái trong suốt năm  
Trong một thời gian nhất định, khách hàng có thể nâng cấp lò sưởi điện lên loại máy 
sưởi-máy lạnh không có đường ống của Mitsubishi và được giảm giá ngay tức thì $300 
nếu mua qua một nhà thầu có tham gia chương trình.  Ngoài ra còn được hưởng mức 
giảm giá khuyến mãi $1,500 của City Light (một số giới hạn áp dụng). Các loại máy sưởi 
không có đường ống có thể giúp quý vị tiết kiệm thêm 25-50 phần trăm, tản nhiệt đều, 
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việc lắp máy cũng nhanh chóng và đơn giản.  Tìm hiểu thêm tại 
www.seattle.gov/DuctlessOffer hoặc gọi Chuyên Gia Tư Vấn Năng Lượng tại 
206.684.3800. 
 
Tái chế chiếc tủ lạnh cũ của quý vị  
Chuyện gì xảy ra với chiếc tủ lạnh cũ ngốn nhiều điện của quý vị khi City Light tái chế 
giúp quý vị?  Xem đoạn băng video ngắn này để tìm hiểu thêm về quy trình này: 
http://bit.ly/1all341. 
Chúng tôi sẽ chở chiếc tủ lạnh cũ của quý vị đi miễn phí và tặng quý vị một phiếu giảm 
giá khuyến mãi $30.  Gọi số 206.233.2653 hoặc tới website www.seattle.gov/fridge.  
 
Xanh, xanh hơn, xanh nữa 
Tăng cường nguồn năng lượng từ các nguồn có thể tái tạo, chẳng hạn như các dự án 
thủy điện nhỏ, nhiệt địa, khí sinh học từ các sản phẩm làm từ sữa, và gió: Hãy tham gia 
chương trình Green Up của City Light bằng cách thêm $3, $6 hoặc $12 vào hóa đơn hàng 
tháng của quý vị: www.seattle.gov/green hoặc gọi số 206.684.3000. 
 
An toàn trong mùa bão  
Trong mùa bão, hãy cảnh giác với các đường dây điện bị rơi xuống.  Bao giờ cũng nên coi 
như là đường dây điện rơi trên mặt đất vẫn đang có điện và tránh xa.  Nếu quý vị đang ở 
trong xe và có đường dây điện rơi xuống xe, hãy ở trong xe và đừng rời đi, ngay cả khi 
quý vị muốn ra khỏi xe để giúp ai đó.  Hãy gọi 911 và chờ người tới giúp.  Tìm đọc tin tức 
cập nhật 24/7 về các trường hợp cúp điện  bằng cách tra sơ đồ cúp điện của City Light 
trên mạng: www.seattle.gov/light. 
 
Tìm hiểu thêm về các loại đồng hồ đo điện hiện đại  
Năm nay, City Light đã tổ chức nhiều diễn đàn trên khắp Seattle để tham khảo ý kiến về 
các kế hoạch sử dụng đồng hồ đo điện hiện đại của chúng tôi.  Nếu quý vị bỏ lỡ các buổi 
họp, muốn tìm hiểu thêm về kế hoạch của cơ quan trong việc thay thế hơn 400,000 đồng 
hồ đo điện bắt đầu từ năm 2015, và tham gia góp ý, vui lòng tới 
www.seattle.gov/light/ami/. 
 
Tiết kiệm 60 phần trăm   
Các khách hàng có mức lợi tức hội đủ điều kiện có thể tiết kiệm tiền điện từ cả City Light 
và Seattle Public Utilities — quý vị có thể tiết kiệm tới 60 phần trăm.  Tìm hiểu thêm chi 
tiết tại http://www.seattle.gov/light/accounts/assistance/. 
 
Lịch hoạt động Shrinking Bigfoot  
Nhờ tất cả những em bé tham gia cuộc thi Shrinking Bigfoot của City Light, chia sẻ tác 
phẩm và ý tưởng của các em về việc giảm tác hại cho môi trường.  Để biết danh sách 
đoạt giải và tìm hiểu cách thức mua cuốn lịch Shrinking Bigfoot 2014 với các tác phẩm 

đoạt giải, xin tới website www.seattle.gov/light/calendar/. Doanh thu bán lịch sẽ 

dành cho Project Share để giúp những khách hàng gặp khó khăn trong việc trả tiền điện.  
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Trong khu phố của quý vị: City Light đang làm việc  
Các đội công nhân của chúng tôi đang có mặt tại các khu phố này để giúp duy trì nguồn 
điện cho quý vị. 
- Montlake: thay thế cơ sở hạ tầng dưới mặt đất tại Boston Terrace để cung cấp nguồn 
điện ổn định hơn;  
- Pioneer Square: (S. Washington St. giữa 3rd Ave. S. & 4th Ave. S.): xây lại mái vòm và 
lắp hệ thống đường ống để tăng công suất và duy trì nguồn điện ổn định;  
- Nhiều địa điểm ở Burien và Quận King  : thay 80 cột điện đã cũ để duy trì nguồn điện 
ổn định;    
- Holly Park: các công trình cải tiến hệ thống đèn đường.  
Tới webisite www.seattle.gov/light/construction và bấm vào biển hiệu công trường màu 
đỏ để biết thêm chi tiết.  
 
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 choTell 
Seattle City Light (trực tuyến tại www.seattle.gov/light). 
Biên tập viên: Connie McDougall, connie.mcdougall@seattle.gov  
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