
 
LIGHT READING: Bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light 
Tháng 9-Tháng 10 năm 2016 
 
 
HÃY TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG 
Được giảm giá từ City Light khi bạn mua một máy giặt tiết kiệm năng lượng đủ điều 
kiện. Các kiểu máy đủ điều kiện làm việc tốt hơn và tiết kiệm chi phí so với các loại 
máy giặt tiêu chuẩn mới. 
-Chúng sử dụng năng lượng ít hơn ít nhất 25 phần trăm và ít nước hơn 40 phần trăm. 
-Máy có công suất cao hơn nghĩa là bạn không cần phải giặt quá nhiều và chu trình xả 
nước được cải thiện nghĩa là thời gian sấy khô ít hơn. 
-Tiết kiệm đến trên $500 qua thời gian sử dụng máy giặt bằng cách giảm chi phí tiêu 
thụ nước, đun nóng nước, và sấy khô. 
Vào trang www.seattle.gov/light/clotheswasher để biết thêm thông tin và danh sách 
các sản phẩm đủ điều kiện.  
 
THÔNG TIN NẾU BẠN THUÊ NHÀ 
Khoảng một nửa khách hàng của chúng tôi là người thuê nhà. Không phải người thuê 
nhà nào cũng có thể lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng, nhưng có những cách khác 
giúp họ có hóa đơn điện thấp hơn: 
Lắp đặt bóng đèn LED: Đèn LED sử dụng ít năng lượng đến 80 phần trăm, thời gian 
sử dụng kéo dài đến 25 năm, và là sản phẩm tốt hơn cho môi trường và túi tiền của 
bạn. Xem xét khoản giảm giá ngay lập tức của City Light tại các cửa hàng bán lẻ ở địa 
phương.  
Giảm bộ điều chỉnh nhiệt: Việc giảm bộ điều chỉnh nhiệt xuống một độ có thể giúp 
giảm hóa đơn năng lượng của bạn đủ để có thể mua thêm một vài tách cà phê sữa 
mỗi tháng.  
Kiểm tra Kill-a-Watt: Thiết bị theo dõi tải trọng điện Kill-A-Watt có sẵn để kiểm tra từ 
Seattle Public Library (Thư Viện Cộng Đồng Seattle)(www.SPL.org) và có thể giúp bạn 
theo dõi mức sử dụng năng lượng của nhiều thiết bị điện khác nhau. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web này: www.seattle.gov/light/renters-
corner. 
 
HỆ THỐNG TÍNH HÓA ĐƠN MỚI  
Đừng quên nhìn vào hóa đơn tiện ích của bạn để thấy tờ rơi có thông tin về hệ thống 
tính hóa đơn mới của thành phố dành cho khách hàng. Chúng tôi đang thay thế hệ 
thống cũ để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể.  
 
TẠI SAO PUBLIC POWER WEEK (TUẦN LỄ ĐIỆN CÔNG CỘNG) LẠI QUAN 
TRỌNG 
Năm nay, từ ngày 2-8 tháng 10 đánh dấu Public Power Week. Do tiện ích là của công 
cộng, nên City Light phục vụ cộng đồng của mình, tập trung vào nhu cầu của khách 
hàng hơn là lợi nhuận của các cổ đông. Chúng tôi chịu trách nhiệm dưới sự giám sát 
của các viên chức địa phương được bầu chọn. Và chúng tôi chia sẻ giá trị điện công 
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cộng — trách nhiệm xã hội, hiệu quả năng lượng và quản lý môi trường. Tìm hiểu 
thêm tại www.publicpower.org. 
 
CHÚNG TÔI THÍCH PROJECT SHARE (DỰ ÁN CHIA SẺ) 
Khi nhiệt độ trở nên mát mẻ và mọi người bắt đầu bật máy sưởi, chúng ta hãy nhớ 
đến những người có thể gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn tiện ích của họ. Project 
Share giúp mọi người cùng thanh toán tiền điện của mình. Điều này được hỗ trợ toàn 
bộ từ các khoản đóng góp của nhân viên và khách hàng thành phố Seattle. Xin hãy 
cân nhắc đóng góp thiện nguyện được khấu trừ thuế. Tìm hiểu thêm thông tin tại 
www.seattle.gov/light/ProjectShare. 
 
LỜI KHUYÊN AN TOÀN TỪ NGƯỜI TRONG NGÀNH 

 
"Mùa mưa bão đang đến gần, thế nên bây giờ là thời điểm tốt để sẵn sànng. Nếu bạn 
có bộ dụng cụ cấp cứu cho nhà cửa, xe hơi và công việc, chắc chắn chúng luôn có 
đầy đủ. Nếu bạn không có bộ dụng cụ này, hãy dành thời gian để thu thập các vật 
dụng cần thiết. Tìm hiểu cách thức giữ an toàn tại www.takewinterbystorm.org .” 
-Dana Mortensen, nhà cung cấp vật tư City Light  
 
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 
 Bạn có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi?  
Gọi số (206) 684-3000 
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