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Thư tổng giám đốc  
Quý vị có biết Seattle City Light là hãng tiên phong về môi trường uy tín trên toàn quốc 
không? Sau đây là một số ví dụ.   
 
Cơ quan rất cố gắng tránh để các hoạt động của chúng tôi ảnh hưởng tới môi trường 
sống của loài cá.  Các khảo sát gần đây cho thấy cá hồi steelhead trên sông làm tổ bên 
dưới công trình thủy điện Skagit của cơ quan. Số lượng trung bình cá hồi đỏ xuôi dòng 
các con đập đã tăng 400 phần trăm kể từ đầu những năm 1980. Số lượng cá hồi "chum 
salmon" tăng và loài cá Chinook là loài lành mạnh nhất trong bất kỳ hệ thống sông ngòi 
nào ở Puget Sound. 
 
Chúng tôi cũng có trách nhiệm đối với đất liền. Năm nay, City Light được hiệp hội Arbor 
Day Foundation biểu dương là Tree Line USA Utility vì giúp bảo vệ và cải tiến các khu 
rừng đô thị trong phạm vi khu vực phục vụ của cơ quan.  Cơ quan chúng tôi còn kiểm 
soát hiệu quả tình trạng thải khí carbon kể từ năm 2005.  
 
Đây chỉ là một vài ví dụ về lý do tại sao quý vị có thể tin tưởng trách nhiệm bảo vệ môi 
trường của chúng tôi.   
- Jorge Carrasco, tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Seattle City Light 
 
Phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa  
Thành Phố Seattle vừa khai trương trung tâm dịch vụ khách hàng mới trong sảnh chính 
của tòa nhà Seattle Municipal Tower (700 Fifth Avenue). Quý vị có thể trả tiền thuế và tiền 
điện, mua giấy phép nuôi thú cưng, xin giấy phép kinh doanh và nhiều việc khác.  Trung 
tâm mở cửa từ 8 giờ sáng  tới 5 giờ chiều, thứ Hai tới thứ Sáu.  Gọi số 206.684.2489 để 
biết thêm thông tin.  
 
Tái chế bóng đèn miễn phí  
City Light và Seattle Public Utilities tổ chức nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng cho tới 
hết tháng Muời.  Quý vị có thể mang tới bóng đèn huỳnh quang nén (CFL) đã bị cháy để 
đổi lấy đèn CFL miễn phí (giới hạn tối đa 5 chiếc).  Tìm hiểu địa điểm và ngày giờ tại: 
www.seattle.gov/twistandsave. 
 
Nguồn năng lượng mặt trời của cộng đồng đã trở lại  
City Light đang khởi động dự án Community Solar thứ hai trên mái tòa nhà Seattle 
Aquarium. Mọi khách hàng của City Light đều có thể tham gia.   
 
City Light xây và bảo trì tấm hấp thụ mặt trời và nguồn điện tạo ra giúp mỗi khách hàng 
Community Solar được hưởng chiết khấu hàng năm.  Tấm hấp thụ mặt trời có giá $150 
mỗi tấm, và quý vị tùy ý quyết định số lượng mua, dù là mua một hay 100 tấm.  Để biết 
thêm tin tức, xin tới www.seattle.gov/communitysolar 
 
 



 
 
Hỏi chúng tôi  
Quý vị có thắc mắc về việc tiết kiệm năng lượng hoặc các chương trình năng lượng điện 
có thể tái tạo của chúng tôi?  Gọi Chuyên Gia Tư Vấn Năng Lượng của Seattle City Light 
tại số 206.684.3800, hoặc e-mail SCLEnergyAdvisor@seattle.gov. 
 
Cuộc thi và lịch hoạt động   
Tác phẩm nghệ thuật và ảnh chụp của 12 người đoạt giải trong cuộc thi Shrinking Bigfoot 
được in trong cuốn lịch Shrinking Bigfoot năm 2014 của chúng tôi.  Chúng tôi sẽ bán lịch 
với giá $10 một cuốn. Số tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ Project Share, một chương 
trình giúp đỡ những khách hàng gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn tiền điện.  Quý vị 
có thể tìm hiểu thêm về cuộc thi và đặt mua lịch tại website  www.seattle.gov/light/contest. 
 
Tất cả đều ở trên mạng trực tuyến   
Quý vị có thể tìm hiểu thông tin City Light dễ dàng trên mạng trực tuyến:  
- Bản đồ các khu vực bị cúp điện cung cấp thông tin về những nơi hiện đang bị cúp điện;   
- Các đoạn băng video trên YouTube chia sẻ nhiều mẹo nhỏ về tiết kiệm năng lượng cũng 
như nhiều thứ khác; 
- Facebook và Twitter có tin tức cập nhật nhất về City Light.  
Tìm hiểu thêm tại www.seattle.gov/light. 
 
Các đội công nhân City Light tại công trường 
 Chúng tôi có dự án tại các khu vực sau đây:  
- Giữa đường Beacon Ave. S. và E. Marginal Way S. ở Tukwila: Thay thế 10 cột điện và 
lắp hai hệ thống nạp phân phối điện mới để cung cấp nguồn điện ổn định hơn;   
- S.W. Burien và Bryn Mawr: Thay các cột điện cũ để cung cấp nguồn điện ổn định hơn;  
- Duyên hải: Lát lại mặt đường dọc theo 12th Ave. N.W. để hoàn thành dự án nâng cấp 
hệ thống ngầm;   
- Rainier Vista, High Point, Holly Park: Nâng cấp hệ thống tiếp đất cho đèn đường;   
- Pioneer Square (S. Washington St. giữa 3rd Ave. S. & 4th Ave. S.): Xây lại hệ thống cơ 
sở hạ tầng hiện thời để cung cấp nguồn điện ổn định hơn.  
Xin tới website www.seattle.gov/light/construction và bấm vào biển hiệu công trường để 
biết thêm thông tin. 
 
Thông tin về Seattle City Light 
Địa chỉ: 700 Fifth Avenue, Suite 3200, PO Box 34023 Seattle, WA 98124-4023  
Website: www.seattle.gov/light  
Utility Call Center: 206.684.3000 
Quý vị có thắc mắc, nhận xét hoặc gợi ý? Gọi số 206.684.3000 hoặc liên lạc với "Tell 
Seattle City Light" tại số www.seattle.gov/light.  
 

http://www.seattle.gov/light

