
LIGHT READING: bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light 
Tháng ba-Tháng tư năm 2016 

Xanh là sạch 
Hỗ trợ năng lượng có thể tái tạo như địa nhiệt, khí sinh học từ quá trình sản xuất sữa và sản phẩm  
làm từ sữa và gió bằng cách tham gia chương trình City Light Green Up! Chỉ cần cộng thêm $3, $6, 
hoặc $12 vào hoá đơn hàng tháng của quý vị. Đăng ký tại seattle.gov/green hoặc gọi theo số  
(206) 684-3800.  
 
Tái chế tủ lạnh cũ của quý vị và nhận $30 
Nếu quý vị có tủ lạnh được sản xuất trước năm 2001, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí cho quý vị. 
Sản phẩm sẽ được tái chế một cách có trách nhiệm và quý vị nhận được $30. Tìm hiểu thêm thông tin 
tại seattle.gov/oldfridge hoặc gọi số (206) 233-2653. 
 
Câu hỏi? 
Quý vị có câu hỏi về bảo toàn năng lượng hay các chương trình năng lượng có thể tái tạo của chúng 
tôi? Hãy gọi cho Cố vấn Năng lượng City Light của Thành phố Seattle theo số (206) 684-3800 hoặc 
gửi email đến SCLEnergyadvisor@seattle.gov. 
 
Tiết kiệm tiền cho những sản phẩm điện tử 
City Light có chương trình hoàn tiền, giảm giá tại cửa hàng, và các ưu đãi khác giúp quý vị nâng cấp 
lên các sản phẩm sử dụng năng lượng có hiệu quả hơn, tiết tiệm tiền và điện cho quý vị. Để biết thêm 
thông tin về cách tận dụng những chương trình ưu đãi này, hãy truy cập trang 
seattle.gov/light/myhome. 
 
Lời khuyên về an toàn từ thực tiễn 

 
“Khi thời tiết ấm dần lên, hầu hết chúng ta muốn ra ngoài. Trước khi quý vị ra ngoài để làm vườn hoặc 
sửa chữa, vui lòng nhìn xung quanh và tìm đường dây điện trên cao có thể ở gần nhà của quý vị. Chú 
ý và tránh xa các đường dây điện này.” 

-Paul Roach, phòng dịch vụ thiết bị của City Light 

 

http://seattle.gov/greenup
http://seattle.gov/oldfridge
mailto:SCLEnergyadvisor@seattle.gov
http://seattle.gov/light/myhome


City Light đang làm việc 
Các tổ công nhân ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy: 
-Công viên Holly: nâng cấp đèn đường; 
-Elliott Bay: khôi phục các dịch vụ dưới mặt đất để hỗ trợ dự án đập ngăn nước; 
-Blue Ridge: lắp đặt hầm và đường cáp ngầm cho dự án nâng cấp cáp điện; 
-Laurelhurst: nâng cấp dây cáp điện và trạm biến thế ở nam trung Laurelhurst; 
-South Lake Union/Denny Triangle: lắp đặt hầm và đường cáp ngầm cho phân trạm Denny mới; 
-Yesler Way/5th Avenue South: đường dây điện ngầm để chuẩn bị cho công tác phục hồi Cầu  
Yesler Way; 
-Nhiều địa điểm khác nhau của Seattle và Burien: thay các cột điện để duy trì sự tin cậy. 
Đây là danh sách một phần. Để biết chi tiết, hãy vào trang seattle.gov/light/atwork và nhấp vào hình 
nón màu cam. 
 
Thông tin về City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
www.facebook.com/SeattleCityLight 
www.twitter.com/SeaCityLight  
Quý vị có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi?  
Gọi số (206) 684-3000 
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