
LIGHT READING: bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light 
Tháng 5 - 6 năm 2016 

HỘI ĐỒNG PHÊ DUYỆT NHÀ LÃNH ĐẠO MỚI CHO CITY LIGHT 
Vào tháng 3, Seattle City Council (Hội Đồng Thành Phố Seattle) phê duyệt đề nghị tiến cử 
Larry Weis của Thị trưởng Ed Murray làm tổng giám đốc của City Light. Weis tham gia ủy ban 
với tư cách là nhà lãnh đạo lâm thời vào tháng 2 cho đến khi ủy ban năng lượng và môi 
trường của hội đồng có thể tổ chức cuộc họp công cộng về đề nghị tiến cử. Weis là công dân 
bang Washington, trưởng nhóm Austin Energy (Năng Lượng Austin) tại Texas trước khi tham 
gia vị trí ở City Light. 

CẢNH GIÁC VỚI TRỘM CẮP 
Tình trạng trộm cắp đang hoành hành khi hóa đơn tiện ích có thể cao hơn – vào mùa đông, 
khi mọi người bật máy sưởi, và vào mùa hè, khi họ sử dụng máy điều hòa nhiệt độ hoặc quạt. 
Vui lòng cẩn trọng nếu quý vị được liên lạc về vấn đề hóa đơn, dù bằng email, điện thoại hoặc 
trực tiếp. Nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc, hãy liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng của 
chúng tôi theo số 206-684-3000. Tìm hiểu thêm tại www.seattle.gov/light/EndScams. 
 
THÔNG TIN TIỆN ÍCH 
Theo dõi lịch cúp điện, video giáo dục và giải trí, cộng với các thông tin hữu ích khác trên 
trang web của chúng tôi: 
Bản đồ cúp điện của City Light: seattle.gov/light/sysstat/ 
Video YouTube: youtube.com/user/SeattleCityLight 
Hướng dẫn dành cho khách hàng Fingertip Facts: seattle.gov/light/pubs/ 

LỜI KHUYÊN AN TOÀN TỪ NGƯỜI TRONG NGÀNH 
“Khi thời tiết trở nên ấm áp và trẻ em vui chơi ngoài trời, hãy nhắc trẻ không bao giờ được 
trèo cây gần đường dây điện hoặc leo lên các cột điện. Không thả diều hoặc máy bay mô hình 
ở bất kỳ nơi nào gần đường dây điện. Và nếu dự kiến xây nhà trên cây, hãy kiểm tra xem cây 
có ở vị trí an toàn không, có xa với đường dây điện không.” 

 
-Wyatt Brown, công nhân tập sự đường dây điện của City Light 
 
 

http://www.seattle.gov/light/EndScams
http://www.seattle.gov/light/sysstat/
https://www.youtube.com/user/SeattleCityLight
http://www.seattle.gov/light/pubs/


TRONG KHU PHỐ CỦA BẠN: CITY LIGHT ĐANG LÀM VIỆC   
Các tổ công nhân ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp cho quý vị nguồn điện 
ổn định: 
• Holly Park: nâng cấp đèn đường;  
• Elliott Bay: khôi phục các dịch vụ dưới mặt đất để hỗ trợ dự án Seawall;  
• 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 
Yesler Way Bridge; 
Đây là danh sách một phần. Để biết chi tiết, hãy vào trang seattle.gov/light/atwork/ và nhấp 
hình nón màu cam. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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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