
Light Reading: bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light 
Tháng 5-6/2014  
 
Thư của tổng giám đốc 
Chúng tôi thật may mắn khi có nguồn thủy điện sạch, dồi dào. Nó giúp hóa đơn tiền 
điện của quý vị ở mức có thể chi trả được. Sau đây là biểu đồ so sánh chi phí của City 
Light với chi phí của các công ty tiện  ch  h c t ong   ng.  
Tacoma    6,09 
Seattle    6,89 
Snohomish PUD   7,90 
Portland    9,07 
Puget Sound Energy  9,90 
 
Khi so sánh City Light với 25 thành phố lớn nhất nước, chúng tôi có chi phí thấp nhất 
trong số đó. Biểu đồ này cũng thể hiện chi phí trung bình và các mức phí cao nhất.* 
Seattle    6,89 
Columbus    9,87 
New York City   22,94 
 
*Cho biết số cent trung bình trên một  ilo at-gi  đối với tất cả c c  h ch hàng   inh hoạt  
thương mại và công nghiệp); dữ liệu năm 2012   ố liệu mới nhất hiện có. 

 
Một số khách hàng phải vật lộn với hóa đơn của mình  đó là lý do tại sao chúng tôi 
muốn mọi ngư i biết về Chương t ình Chiết khấu Tiện ích của chúng tôi. Những ai đủ 
điều kiện tham gia chương trình có thể được giảm 60 phần t ăm chi ph  tiện ích 
(www.seattle.gov/light/assistance/).  
 
Một c ch  h c để giảm hóa đơn đó là bảo toàn năng lượng. Ấn bản lần này của Light 
Reading giới thiệu nhiều ý tưởng về cách tiết kiệm năng lượng và tiền bạc bằng cách 
bảo toàn. 
-Jorge Carrasco, Tổng Gi m đốc kiêm CEO 

 
Từ n c củ   hủ  c ng 
Dự  n Năng lượng Mặt tr i cho Cộng đồng mới nhất của City  ight t  n nóc  hủy 

cung Seattle hiện đang t uyền tải dữ liệu trực tiếp – ph t điện năng lượng mặt tr i 

cũng như  inh  a  ilo at-gi  nh  các tấm thu năng lượng mặt tr i được lắp đặt. Theo 

dõi thông tin tại đây: http://tinyurl.com/solarlivedata 

Với việc đầu tư  ào Năng lượng Mặt tr i cho Cộng đồng, quý vị được nhận điểm t n 

d ng t  n hóa đơn năng lượng phát sinh của mình và tiết kiệm chi phí từ năng lượng 

mặt tr i mà không phải tự lắp đặt hệ thống. Hãy tìm hiểu thêm tại 

www.seattle.gov/communitysolar 

Năng lượng mặt trời ở Seattle? Đúng vậy. 

http://www.seattle.gov/light/assistance/
http://tinyurl.com/solarlivedata
http://www.seattle.gov/communitysolar


Chương t ình Sola ize Seattle giúp tạo năng lượng mặt tr i dễ dàng  ới chi ph  phải 
chăng cho c c  h ch hàng của City  ight. Chương t ình đổi mới này có  ự hợp t c 
của c c tổ chức cộng đồng và nhà thầu địa phương. 
 
Những ngư i tham gia được dự c c hội thảo miễn phí, mua trang thiết bị năng lượng 
mặt tr i  ới  ố lượng lớn  à có c c lựa chọn tài ch nh. Hơn 2.000 gia đình đã tham gia 
vào một số l nh  ực của chương t ình. Với sự hỗ trợ từ City  ight  chương t ình 
Sola ize hiện đang mở  ộng đến Tây Seattle. Chi tiết tại đây: http://solarizewa.org/get-
started. 
 
Anh hùng bảo toàn 
 à c ng ty tiện ích xanh nhất cả nước đòi hỏi làm việc nhóm, lý do tại  ao City  ight 
hoan ngh nh những  h ch hàng thực hiện vai trò của mình: 
 
“Chúng t i th ch d ng bồn nóng của mình  nhưng  au  hi nói chuyện  ới một Cố vấn 
Năng lượng  chúng t i đã nhận ra rằng đó là lý do tại  ao hóa đơn của mình lại cao 
như  ậy. Cố vấn Năng lượng cho chúng tôi hai mẹo nhỏ về cách có thể giảm chi phí 
vận hành bồn nóng: sử d ng một đồng hồ bấm gi  và một nắp bong bóng. L i khuyên 
đó dẫn tới kết quả là tiết kiệm được 10 phần t ăm mỗi hóa đơn   hoảng 2 0  S  một 
năm." – Anne và Carol 
 
Quý vị muốn tiết kiệm như một anh hùng bảo toàn hay có câu hỏi về bảo toàn năng 
lượng  à c c chương t ình năng lượng có thể tái tạo của chúng tôi? Hãy liên hệ Cố 
 ấn Năng lượng theo số 206.684.3800 hoặc email SCLenergyadvisor@seattle.gov. 
 
Cải thiện chỉ số đọc  rên đồng hồ đo  

Nhân  i n đọc đồng hồ của City Light kiểm t a đồng hồ điện của  h ch hàng để  em 

 h ch hàng đã d ng bao nhi u điện trong một kỳ nhiều tuần.  h ng tin đó được  ử 

d ng để lập hóa đơn tiền điện. Để tăng hiệu quả và tiết kiệm tiền bạc  City  ight đang 

thay đổi các tuyến lái xe mà nhân viên của chúng t i đi  hi  iểm t a đồng hồ. Kết quả 

là, có thể có thay đổi về ngày ghi hóa đơn của quý vị. Số ngày trong kỳ ghi hóa đơn 

tiếp theo có thể nhiều hơn hoặc  t hơn  ố ngày được phản  nh t  n hóa đơn  ỳ này và 

điều đó có thể ảnh hưởng tới giá trị hóa đơn của quý vị. Nó có thể cao hơn hoặc thấp 

hơn bình thư ng. Nhóm  h ch hàng đầu tiên sẽ nhận thấy sự thay đổi này sống ở 

vùng phía nam của chúng tôi —   ng nam Ye le  Way. Để biết c c thay đổi lịch biểu 

chi tiết, hãy truy cập /www.seattle.gov/light/meterroutes/. 

 
Tour du lịch Skagit 
Hãy đặt chỗ cho mình trong chuyến du lịch mùa hè tới Bắc Ca cade   à t ải nghiệm 
Tour du lịch Skagit của City  ight. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập 

www.skagittours.com hoặc gọi 360.854.2589. 
 
 

 

http://solarizewa.org/get-started
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mailto:SCLenergyadvisor@seattle.gov
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http://www.skagittours.com/


Ở khu dân cư của quý vị: Ci   Ligh  @ đ ng làm việc 

C c tổ c ng nhân ở những  hu dân cư này đang làm  iệc để cung cấp cho quý vị 
nguồn điện ổn định: 
Vie   idge   ionee  S ua e  S     Bu ien  Seattle  Sho eline -We t Capitol Hill 
 nhiều địa điểm khác nhau Truy cập www.seattle.gov/light/construction và bấm  ào 
biển b o thi c ng màu đỏ để biết chi tiết. 
 

Lời khuyên an toàn từ người trong ngành 
“Những l i khuyên về cách giữ an toàn điện có t  n t ang  eb của City  ight  ngoài  a 

bạn có thể tải xuống tài liệu  ề an toàn điện tại: http://bit.ly/1jZYzuK.” - Uzma Siddiqi, kỹ 

 ư hệ thống điện của Seattle City Light. 

Thông tin liên hệ: 
Seattle City Light 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 

Thông tin: : www.seattle.gov/light hoặc gọi 206.684.3000 

C c bản dịch của  ight  eading cũng có  ẵn trên trực tuyến bằng c c thứ tiếng Tây 

Ban Nha, Việt, Trung, Somali, Tagalog và tiếng Hàn Quốc: 

http://www.seattle.gov/light/pubs/lightreading.asp 
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Chúng   i  há  h   vị  h   hủ l nh m i  rường 
 à một  h ch hàng của Seattle City  ight   uý  ị được  ử d ng điện  ạch nhất  chi ph  
thấp nhất t ong  ố c c thành phố lớn của Hoa  ỳ.  hực tế  hơn  0 phần t ăm điện của 
chúng t i được tạo thành từ c c nguồn tài nguy n có thể t i tạo  đa phần là thủy năng.  
 

Trên cả  hủ  năng 
Chương t ình G een  p1 của City  ight  huyến  h ch tạo năng lượng có thể t i tạo2 
giúp thắp   ng tương lai  hu  ực của chúng t i. Chúng t i làm điều đó bằng c ch đầu 
tư mua  ắm cho  h ch hàng t ong c c dự  n có thể t i tạo của   ng ch ng hạn như 
dự  n địa nhiệt   ức gió  à  h   inh học  cũng như bằng c ch cấp  ốn cho c c dự  n 
minh họa  à gi o d c tại địa phương.  hi  uý  ị tham gia G een  p   uý  ị ủng hộ 
năng lượng  ạch  có thể t i tạo cũng như ủng hộ c c doanh nghiệp độc lập   ng  ây 
Bắc  ản  uất  a năng lượng này. 
 

  ong năm 201   điện năng từ chương t ình G een  p được tạo thành từ c c nguồn 
năng lượng có thể t i tạo mới như  au: 
64% Địa nhiệt  từ Idaho) 
14% Bi ga   n men  từ Wa hington  à Idaho) 
19% Sức gió  từ Wa hington và Oregon) 
  3%  hủy điện  uy m  Nhỏ  từ Idaho) 
 

  ong năm 201   chúng t i dự  iến c c nguồn năng lượng cho dự  n G een  p  ẽ 
như  au:  
60% Địa nhiệt  từ Idaho) 
12%  Bi ga   n men  từ Wa hington  à Idaho) 
25% Sức gió  từ Wa hington  à   egon) 
  3%   hủy điện  uy m  Nhỏ3  từ Idaho) 
 
1 C c  ố liệu này phản  nh nguồn năng lượng mà chúng t i đã  ý hợp đồng cung cấp. Số liệu 
thực tế có thể thay đổi theo t nh  ẵn có của nguồn tài nguy n. Hàng năm chúng t i  ẽ b o c o 
cho  uý  ị  ề cơ cấu tài nguy n điện thực tế mà  uý  ị đã mua t ong năm t ước.  
2 Năng lượng có thể t i tạo mới đều bắt nguồn từ c c cơ  ở ph t điện đã bắt đầu đi  ào hoạt 
động thương mại  ào hoặc  au ngày 1/1/2000.  
3 C c cơ  ở thủy điện đủ điều  iện được   c định theo  i u chu n  uốc gia  ề Năng lượng 
G een-e  ới c c cơ  ở được Viện  hủy điện   c động  hấp chứng nhận  c c cơ  ở thủy điện 
hoạt động dựa  ào dòng chảy t  n   ng  ới tổng c ng  uất đ a m y định mức bằng hoặc thấp 
hơn 5 MW   à c c cơ  ở gồm một tua-bin t ong một đư ng ống hoặc một tua-bin t ong một 
kênh thủy lợi. 
 

 ài nguy n điện của Seattle City  ight  
92,4%    hủy điện 
4,1%   Sức gió    
2,5%   Hạt nhân   
0,5%    Than**  
0,5%    Khác***  
 

  2012   ố liệu hiện có mới nhất. 
    hể hiện phần năng lượng được mua từ Cơ  uan  uản lý Năng lượng Bonne ille. 
    Bao gồm  h  tự nhi n   inh  hối    c thải  dầu lửa   h  từ bãi ch n lấp  à c c nhi n 
liệu  h c. 



Hãy tham gia Green Up! 
 ham gia  ào G een  p bằng c ch mua c c gói    S   200  Wh)     S    00  Wh) 
hoặc 12  S   800  Wh) mỗi th ng b n cạnh mức ph   ử d ng điện ti u chu n của 
 uý  ị.  h ch hàng của Seattle City  ight t ung bình  ử d ng 800  Wh điện mỗi th ng. 
Đối  ới  h ch hàng thương mại   ản ph m này có thể được t nh to n để  hớp đến 
100 phần t ăm mức  ử d ng điện ước t nh của  uý  ị.  
 
Để đăng  ý tham gia G een  p  hãy điền  ào th ng tin b n dưới  gửi   m thanh to n 
hóa đơn cho City  ight của  uý  ị  hoặc gửi thư đến: G een Up, Seattle City Light, PO 
Box 34023, Seattle, WA 98124-4023: 
 
  i muốn ủng hộ tạo  a năng lượng  ạch  có thể t i tạo ở   ng  ây Bắc!  
 

 3 USD/tháng (mua 200 kWh) 
 6 USD/tháng (mua 400 kWh) 
 12 USD/tháng (mua 800 kWh) 
   i đã tham gia  nhưng muốn th m ________  S  mỗi th ng 

Việc  uý  ị tham gia  ào G een  p  ẽ được thể hiện t  n hóa đơn tiền điện định  ỳ hai 
th ng một lần của  uý  ị. 
 
Tên:    
Số Điện thoại: 
Địa chỉ  ịch   :   
 hành phố:   
 iểu bang:   
Mã bưu điện: 
Địa chỉ Gửi thư  nếu  h c  ới b n t  n):   
 hành phố:       iểu bang:   Mã bưu điện: 
Số  ài  hoản:  Email: 
 
 uý  ị  uan tâm tới G een  p cho doanh nghiệp của mình?  uý  ị có câu hỏi? Hãy 
gọi 20 . 8 . 800 hoặc t uy cập    .Seattle.go /G een p. 
 
Chương t ình G een-e  ne gy  chứng nhận  ằng G een  p thỏa mãn c c ti u chu n 
tối thiểu  ề m i t ư ng  à bảo  ệ ngư i ti u d ng do   ung tâm Giải ph p Nguồn lực 
phi lợi nhuận thiết lập. Để biết th m th ng tin  ề c c y u cầu chứng nhận G een-e 
 ne gy   hãy gọi 1.888.63-G een hoặc t uy cập    .g een-e.org.  
 
 


