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Thư tổng giám đốc 
Chúng tôi thường nói City Light là công ty bảo vệ môi trường xuất sắc, và kế hoạch 
chiến lược của chúng tôi sẽ giúp cơ quan tiếp tục vai trò dẫn đầu đó.  
 
Mời quý vị đọc Báo Cáo về Môi Trường mới nhất để biết các đóng góp của chúng tôi, 
hiện đã có trên website  www.seattle.gov/light/environment. 
 
Trong báo cáo này, chúng tôi thể hiện sự nghiêm túc về cam kết đối với môi trường và 
những người dân mà chúng tôi phục vụ.  
 
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng nguồn điện thủy lực sạch, đồng thời luôn lưu ý tới 
việc bảo vệ cá hồi, khôi phục môi trường sống cho động vật hoang dã, và tiết kiệm 
năng lượng. 
 
-Jorge Carrasco, tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành 

 
Cuộc thi ô chữ 
City Light giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng và chi phí từ năm 1977.  Trong trò chơi 
ô chữ của City Light có rất nhiều cách chúng tôi giúp khách hàng “Bảo Vệ Môi Trường 
và Tận Hưởng Môi Trường”. Quý vị có thể xem ô chữ này trên tờ bản tin tháng Một-
tháng Hai gửi kèm với hóa đơn City Light của quý vị. Ghi tên để có cơ hội trúng giải 
nhất - máy đọc sách điện tử Kindle. Tìm hiểu thêm chi tiết tại 
www.seattle.gov/twistandsave. 
 
Tạm biệt bóng đèn 
Các loại bóng đèn nóng sáng 75 và 100 watt tốn điện đã dần được thay thế, và hiện 
nay các loại bóng đèn nóng sáng cỡ 40 và 60 watt cũng sẽ được thay thế dần theo 
đúng các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng của liên bang. Các cửa tiệm sẽ bán bóng 
đèn tốn ít năng lượng hơn. Hãy tìm hiểu về các chương trình giảm giá ngay của City 
Light, mẹo nhỏ về lựa chọn loại bóng đèn thích hợp, và nhiều chủ đề khác trên website 
www.seattle.gov/twistandsave. 
  
Lời khuyên của Chuyên Gia tư vấn Năng Lượng 
Tiết kiệm năng lượng là việc đơn giản mà quý vị có thể làm trong năm nay. Tiết kiệm 
năng lượng giúp quý vị tiết kiệm chi phí, và tác động tích cực tới cộng đồng của quý vị 
cũng như hành tinh chúng ta. Các chương trình tiết kiệm năng lượng của City Light 
thường gợi ý nhiều cách tiết kiệm. Vui lòng tới website www.seattle.gov/light/TIPS. 
 
Cải tiến phong cảnh 
Chúng tôi đang cố gắng giảm số lượng cột điện đa năng trong khu vực phục vụ của 
chúng tôi. Những cột điện này thường được các công ty truyền hình cáp và các công ty 
khác sử dụng chung. Mọi thắc mắc về cột điện đa năng xin gọi 206.684.POLE (7653) 
hoặc email scl_dblpole@seattle.gov. Vui lòng cho biết mã số có bảy chữ số màu đen và 
màu vàng gắn trên cột điện. 
 
Giúp trả tiền điện 
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Chương Trình Giảm Giá Điện giúp các khách hàng có mức lợi tức hội đủ điều kiệm tới 
60 phần trăm chi phí. Tìm hiểu thêm tại www.Seattle.gov/Light/Discount. Project Share 
(chương trình được tài trợ toàn bộ bằng tiền đóng góp thiện nguyện của khách 
hàng) có nguồn trợ cấp khẩn cấp cho những khách hàng gặp khó khăn trong việc trả 
tiền điện. Tìm hiểu thêm thông tin tại www.seattle.gov/light/help/share/ hoặc gọi số 
206.684.3000. 
 

Take Winter By Storm 
City Light hợp tác với chiến dịch Take Winter By Storm để giúp quý vị vượt qua thời tiết 
xấu. Tìm hiểu thông tin cập nhật từ Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia, thông tin về đường xá 
và giao thông, các trường hợp trường đóng cửa, và nhiều thông tin khác tại 
http://takewinterbystorm.org/. 
 
Videos trên YouTube 
Thư viện YouTube của City Light cung cấp nhiều đoạn băng giải trí với nhiều thông tin. 
Quý vị có thể tới www.youtube.com/user/SeattleCityLight. 
 
Đèn đường LED 
City Light đã hoàn tất việc chuyển đổi hơn 40,000 đèn đường trong khu phố sang đèn 
LED tiết kiệm năng lượng và đã bắt đầu chuyển đổi các hệ thống đèn trên các trục 
đường phố chính của chúng tôi. Đèn LED sáng hơn, bền hơn, giảm mức tiêu thụ năng 
lượng và giúp tiết kiệm chi phí. 

 
Lời khuyên bảo vệ an toàn   
“Nếu quý vị sử dụng máy phát điện dạng xách tay trong thời gian bị cúp điện, đừng 
bao giờ sử dụng trong nhà, kể cả trong garage hoặc sân đậu xe có mái che. Để an toàn 
hơn, hãy lắp chuông báo động khí các bon dioxide trong nhà quý vị.” – James 
Alexander, trưởng nhóm công nhân City Light 
 
Bị cúp điện? 
Trong thời gian bị cúp điện, cập nhật thông tin nhanh chóng: 
-sơ đồ các khu vực bị cúp điện trên mạng trực tuyến: www.seattle.gov/light/sysstat/ 
-ứng dụng trên máy điện thoại di động: www.seattle.gov/light/mobile/ 
-Twitter: twitter.com/SEACityLight 
-Facebook: www.facebook.com/SeattleCityLight 
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