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10 địa điểm tham quan do City Light quản lý 
City Light do khách hàng của mình sở hữu, không phải do các nhà đầu tư. Vậy bạn có 
thể quan tâm đến việc tìm hiểu về những địa điểm mà bạn có thể tham quan tiếp nhận 
nguồn điện từ City Light. Sau đây là danh sách 10 địa điểm địa phương: 
  
1. Skagit Boat Tours: Thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của North Cascades khi bạn 
tìm hiểu về Skagit Hydroelectric Project (Dự Án Thủy Điện Skagit) của City Light nằm 
ở khu đồi núi. 
 
2. Sonic Bloom tại Seattle Center – Xem tác phẩm điêu khắc cao 33 foot có hình dạng 
như những bông hoa trong buổi biểu diễn nghệ thuật sử dụng năng lượng mặt trời 
này. 
 
3. Seattle Aquarium – Đứng nhìn từ bên ngoài một trong những màn trình diễn mặt 
trời trên mái nhà lớn nhất của bất kỳ hồ cá nào trên cả nước.    
 
4. Woodland Park Zoo – Tham quan một dự án mặt trời của cộng đồng tại gian hàng 
triển lãm thức ăn tại sở thú, và tham gia trò chơi kéo quân trên những chú ngựa gỗ sử 
dụng năng lượng mặt trời. 
 
5. Safeco Field – Thưởng ngoạn trận đấu tại sân chơi bóng chày của liên đoàn lớn 
đầu tiên được thắp sáng với những chiếc đèn LED.  
 
6. Jefferson Park – Cắm trại trong các căn chòi có mái nhà làm bằng các tấm năng 
lượng mặt trời. Dự án tạo ra đủ nguồn điện để thắp sáng cho 10 ngôi nhà trong một 
năm. 
 
7. Bullitt Center – Tham quan tòa nhà thương mại xanh nhất trên thế giới và tìm hiểu 
về mối quan hệ hợp tác đặc biệt với City Light. 
 
8. Pike Place Market – Nhấp nháp ly cà phê, mua hoa và nhiều thứ khác tại một trong 
những khu chợ công cộng cũ xưa nhất nước, hiện sử dụng điện năng tiết kiệm.  
 
9. Seattle Great Wheel – Tận hưởng cảm giác mạnh trên Wheel được thắp sáng với 
những chiếc đèn LED đầy màu sắc. 
 
10. Paramount Theater – Đếm thử 4,800 chiếc đèn, bao gồm những chiếc đèn chùm, 
được bổ sung với nhiều chiếc đèn LED tiết kiệm điện. Tổng chi phí hàng năm tiết kiệm 
được cho nhà hát là $43,000. Khoản tiết kiệm điện từ một chiếc đèn chùm cũng đủ để 
thắp sáng cho một ngôi nhà ở Seattle trong một năm.   
 



Giúp đỡ thêm về các hóa đơn dịch vụ tiện ích 
Thị trưởng Seattle, Edward Murray và Seattle Housing Authority (SHA, Cơ Quan Trợ 
Giúp Nhà Ở Seattle) thông báo về những thay đổi đối với Utility Discount Program 
(Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Điện), sẽ tự động đăng ký cho hơn 10,000 hộ gia 
đình SHA có thu nhập thấp. Người thuê nhà không cần nộp đơn tham gia chương 
trình. Họ sẽ tự động được bao gồm. Điều này sẽ chia các hóa đơn điện, nước, rác/tái 
chế, cống rãnh và thoát nước thành một nửa. Tìm hiểu thêm về Utility Discount 
Program trên trang www.seattle.gov/light/assistance/. 
 
Video về Skagit Tour 
Người ta thường hay nói rằng trăm nghe không bằng một thấy, vậy xin hãy xem video 
GoPro này được thực hiện từ vòm tàu trong chuyến tham quan mới của City Light khi 
lang thang quanh Diablo Lake: www.seattle.gov/light/DiabloVideo. Chuyến tham quan 
hồ của chúng tôi chỉ là một trong nhiều cách thưởng ngoạn mùa hè tại North 
Cascades. Để đặt vé, hãy vào trang www.skagittours.com. 
 
Nấu ăn không cần bếp lò 
Tiết kiệm điện và giữ mát hơn cho ngôi nhà của bạn vào mùa hè này bằng cách nấu 
ăn không cần bếp lò. City Light đã cho xuất bản hai quyển sách dạy nấu ăn trực tuyến 
trình bày về những công thức không đòi hỏi phải sử dụng bếp lò. Xem sách dạy nấu 
ăn của chúng tôi trên trang www.seattle.gov/light/cookbook2013 và 
www.seattle.gov/light/cookbook2014. 
 
Trong khu phố của bạn: City Light đang làm việc 
Các tổ công nhân ở những khu dân cư khác nhau đang làm việc để cung cấp dịch vụ 
đáng tin cậy. Xem các địa điểm làm việc của chúng tôi trực tuyến trên 
trang: www.seattle.gov/light/atwork và nhấp vào hình nón màu cam.  
 
Lời khuyên về an toàn từ thực tiễn 
“Khi bạn chuẩn bị làm việc ngoài trời vào mùa hè, xin hãy luôn ghi nhớ về vấn đề an 
toàn. Không sử dụng thang kim loại gần dây điện và tránh các sợi dây dài khỏi nước 
để tránh bắt lửa hoặc điện giật." 
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-Shannon Fitch, công nhân lắp đặt dây điện của City Light 
 
Thông tin liên hệ 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
Bạn có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi? Gọi số (206) 684-3000 
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