
Light Reading: bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light 
Tháng 7, Tháng 8 năm 2014  
 
Thư của tổng giám đốc 
Cuộc điện thoại có thể sẽ bắt đầu như thế này: “Bạn chậm thanh toán hóa đơn tiền điện 
và nếu bạn không thanh toán trong vòng 45 phút nữa, chúng tôi sẽ cắt điện."  
 
Đây là cuộc gọi từ một tên tội phạm, chứ không phải của Seattle City Light.   
 
Nếu người gọi yêu cầu thanh toán ngay lập tức, đặc biệt bằng thẻ ghi nợ trả trước hoặc 
thẻ rút tiền mặt thì đó là dấu hiệu của việc gì đó bất thường. Đôi khi, chúng còn yêu cầu 
cả thông tin thẻ tín dụng. 
 
Không bao giờ được tự động cung cấp thông tin này. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ hoặc 
thắc mắc nào, hãy gọi 206.684.3000 vào các ngày trong tuần và đại diện của chúng tôi có 
thể kiểm tra tài khoản của bạn. City Light không thực hiện việc thu tiền hóa đơn vào Thứ 
Bảy hoặc Chủ Nhật.  
 
Nếu có ai đó trực tiếp tiếp cận bạn và nói họ là người của City Light hay bất kỳ cơ sở nào 
khác, hãy yêu cầu được xem thẻ căn cước của họ. Các nhân viên của cơ sở luôn mang 
theo thẻ căn cước và xuất trình nó khi được yêu cầu. 
 
Một số tên tội phạm rất sáng tạo trong cách thức ăn cắp tiền của bạn, vì vậy hãy luôn cập 
nhật thông tin và bảo vệ chính mình. 
-Jorge Carrasco, tổng giám đốc kiêm CEO 
 
Cuộc thi Cooking With Kilowatts 
Đây là cuộc thi mùa hè Cooking with Kilowatts của chúng tôi và chúng tôi đang tìm kiếm 
những công thức nấu ăn thường được nấu bằng lò hoặc bếp. Hãy chọn một phương thức 
nấu ăn sử dụng điện ít hơn bếp hoặc lò: 
 

THIẾT BỊ NHIỆT ĐỘ THỜI GIAN NĂNG LƯỢNG CHI PHÍ1 

Lò điện 350 F 1 giờ 2,0 kWh 19 xu 

Lò nướng bánh 425 F 50 phút 0,95 kWh 9 xu 

Nồi hầm 200 F 7 giờ 0,7 kWh 7 xu 

Lò vi sóng “cao” 15 phút 0,36 kWh 3 xu 
1Giả định 9,5 xu/kWh        (Bảng từ Cẩm Nang Hướng Dẫn Người Tiêu Dùng về Tiết Kiệm Năng Lượng Gia Đình) 

Chúng tôi có hai cuộc thi trong năm nay — một cho trẻ em và một cho người lớn. Mỗi 
người tham gia đều nhận được một giải thưởng nhỏ và có một giải lớn đặc biệt cho công 
thức tiết kiệm năng lượng nhất. Để biết thông tin chi tiết, quy định, giải thưởng của cuộc 
thi cũng như để cung cấp công thức của bạn, hãy truy cập www.seattle.gov/light/recipe. 
 
Chia sẻ Mặt trời 
Khách hàng của chúng tôi thích dự án Năng lượng mặt trời Cộng đồng của City Light ở 

Seattle Aquarium đến mức các thiết bị năng lượng mặt trời đã được bán hết sạch trong 

vòng sáu tuần.  Giờ đây lại có một dự án Năng lượng mặt trời Cộng đồng mới, dự án này 

ở Phinney Ridge nơi City Light đang xây dựng hàng dãy hệ thống năng lượng mặt trời 

http://www.seattle.gov/light/recipe


trên mái nhà ở Phinney Neighborhood Association và ở Vườn thú Công viên 

Woodland. Truy cập www.seattlegov/communitysolar để biết thêm thông tin 

Tiết kiệm năng lượng khi chơi bóng chày 
City Light, “Cơ sở Xanh nhất Quốc gia,” phối hợp với một trong những sân bóng xanh 
nhất quốc gia — Sân Safeco của Seattle Mariners — để khuyến khích sử dụng năng 
lượng hiệu quả. Mùa hè này, hãy tìm những thông báo hiển thị trên các màn hình ở 
Safeco cho thấy City Light đã hỗ trợ cả đội cũng như tất cả các khách hàng của chúng tôi 
như thế nào trong việc tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. Tìm hiểu thêm chi tiết tại 
www.seattle.gov/wepower 
 
Tái chế tủ lạnh cũ của bạn và kiếm $30  
Hãy gọi 206.386.1399 để đưa tủ lạnh cũ của bạn đi tái chế và được chiết khấu $30. Truy 
cập www.seattle.gov/oldfridge để xem các quy định về tái chế. 
 
Trong khu phố của bạn: City Light @ work  
Những khu dân cư này đều có các tổ công nhân làm việc để cung cấp cho bạn nguồn điện 
đáng tin cậy: 
-View Ridge: lắp đặt cáp điện; 
-Pioneer Square  
-Burien, Seattle, Shoreline (nhiều địa điểm 
-West Capitol Hill (nhiều địa điểm) 
Tới webisite www.seattle.gov/light/construction và bấm vào biển hiệu công trường màu đỏ 
để biết thêm chi tiết. 
 
Doanh nghiệp thiểu số và City Light 
City Light chủ động tìm kiếm hợp tác với các doanh nghiệp có chủ sở hữu là nữ và người 
dân tộc thiểu số trong vùng dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở này đã đạt năng suất cả năm 
cao nhất vào năm 2013, vượt mục tiêu đề ra: Các dịch vụ tư vấn và mua bán với người 
dân tộc thiểu số đã đạt tổng $20.863.478 hay gần 17 phần trăm tổng chi phí của cơ sở. 
Tăng từ chỉ 3,2 phần trăm trong năm 2003 khi bắt đầu chương trình. 
 
Tiết kiệm giấy, tem: thanh toán trực tuyến 
Quản lý trực tuyến tài khoản của bạn bằng cách đăng ký dịch vụ eBill của City Light. Tìm 
hiểu thêm tại www.seattle.gov/light/paymybill/. 
 
Thông tin liên hệ: 
Seattle City Light 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
Thông tin: Gọi số 206.684.3000 hoặc tới www.seattle.gov/light 
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