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MAGTIPID NG PERA AT ENERHIYA 
Makakuha ng rebate mula sa City Light kapag bumili ka ng kwalipikado at matipid sa enerhiya na 
washing machine. May mas magandang performance at matipid sa pera ang mga kwalipikadong 
modelo kapag ihahambing sa mga bagong karaniwang washer. 
-Hindi bababa sa 25 porsyento na enerhiya at 40 porsyento na tubig ang natitipid ng mga ito. 
-Dahil sa mas mataas na kapasidad ng mga machine, mas maikli na ang oras na ilalaan mo sa 
paglalaba, at dahil sa pinahusay na pag-ikot ng dryer, mas maikli na ang oras na ilalaan sa 
pagpapatuyo. 
-Makatipid ng hanggang $500 o mas malaki pa sa paggamit mo sa washer dahil mababawasan ang 
mga gastusin sa makokonsumong tubig, pagpapainit ng tubig, at pagpapatuyo. 
Pumunta sa www.seattle.gov/light/clotheswasher upang makakita ng karagdagang impormasyon at 
ng listahan ng mga kwalipikadong produkto.  
 
IMPORMASYON KUNG NANGUNGUPAHAN KA 
Nangungupahan ang humigit-kumulang kalahati ng aming mga customer. Hindi palaging 
makakagamit ng mga appliance na matipid sa enerhiya ang mga nangungupahan, ngunit narito 
ang iba pang mga paraan kung paano nila mapapababa ang kanilang bill ng kuryente: 
Gumamit ng mga LED na bumbilya ng ilaw: Hanggang 80 porsyento na enerhiya ang natitipid ng 
mga LED, maaaring tumagal ang mga ito nang hanggang 25 taon, at mas nakakabuti ang mga ito 
sa kapaligiran at sa iyong bulsa. Maghanap ng mga instant na diskwento mula sa City Light sa mga 
lokal na retailer.  
Babaan ang iyong thermostat: Kapag binabaan mo ang iyong thermostat nang isang degree, 
mapapababa mo ang bill ng kuryente mo at sapat ang matitipid mong pera para makabili ng ilang 
latté pa bawat buwan.  
Subukan ang Kill-a-Watt: Mahihiram ang monitor ng daloy ng kuryente na Kill-A-Watt sa Seattle 
Public Library (Pampublikong Library ng Seattle) (www.SPL.org) at makakatulong ito sa iyo na 
subaybayan ang paggamit mo ng enerhiya sa iba't ibang de-kuryenteng aparato. 
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa website na ito: 
www.seattle.gov/light/renters-corner. 
 
BAGONG SISTEMA NG PAGSINGIL  
Hanapin sa utility bill mo ang kalakip na flyer na naglalaman ng impormasyon tungkol sa bagong 
sistema ng pagsingil ng lungsod para sa mga customer. Papalitan namin ang lumang sistema 
upang maibigay namin sa mga customer ang pinakamagandang serbisyo hangga't maaari.  
 
BAKIT MAHALAGA ANG PUBLIC POWER WEEK (LINGGO NG PAMPUBLIKONG SERBISYO SA 
KURYENTE) 
Idaraos ngayong taon ang Public Power Week sa Oktubre 2-8. Bilang isang utility na pag-aari ng 
publiko, nagbibigay ng serbisyo ang City Light sa komunidad nito, at layunin nitong matugunan 
ang mga pangangailangan ng mga customer sa halip na mga kita ng mga shareholder. Mananagot 
kami alinsunod sa pangangasiwa ng mga lokal na nahalal na opisyal. Isinasaalang-alang at 
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pinapahalagahan din namin ang mga prinsipyo ng pampublikong serbisyo sa kuryente — ang 
responsibilidad sa lipunan, pagtitipid ng enerhiya, at pangangalaga sa kapaligiran. Dagdagan ang 
nalalaman sa www.publicpower.org. 
 
MAHAL NAMIN ANG PROJECT SHARE (PROYEKTONG PAGBABAHAGI) 
Sa pagbaba ng mga temperatura at pagsisimula ng mga tao na lakasan ang heater, naaalala namin 
ang mga customer na maaaring mahirapan sa pagbabayad ng kanilang mga utility bill. 
Tinutulungan ng Project Share ang mga tao na bayaran ang kanilang kuryente. Sinusuportahan ang 
kabuuan nito ng mga kontribusyon ng mga empleyado at customer ng lungsod ng Seattle. 
Mangyaring pag-isipang magkaloob ng donasyong nakakaltasan ng buwis. Dagdagan ang 
nalalaman sa www.seattle.gov/light/ProjectShare. 
 
TIP PARA SA KALIGTASAN SA PANAHON NG KALAMIDAD 

 
“Malapit nang sumapit ang panahon ng bagyo, kaya mainam na maghanda na ngayon. Kung 
mayroon kang mga emergency kit para sa bahay, sasakyan, at trabaho, siguraduhing kumpleto ang 
laman ng mga ito. Kung wala ka pang mga kit, maglaan ng panahon para ayusin ang mga supply. 
Alamin kung paano sa www.takewinterbystorm.org.” 
-Dana Mortensen, supplier ng materyales ng City Light 
 
IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
www.facebook.com/SeattleCityLight 
www.twitter.com/SeaCityLight 
 Mayroon ka bang mga tanong, komento, o suhestyon?  
Tumawag sa (206) 684-3000 
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