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THÚ VỊ, SÁNG NGỜI & XANH TƯƠI 
Đã đến mùa lễ hội, tất cả chúng ta đều sẽ được thưởng thức những ngọn đèn rực rỡ 
theo truyền thống hàng năm của Seattle. Sao đâu là một vài cách giúp bạn thưởng 
thức một mùa đông tràn ngập không khí lễ hội và đầy năng lượng: 
 
WinterFest tại Seattle Center sử dụng bộ điều khiển tự động cho hệ thống đèn trang trí 
LED. Điều này sẽ giúp tiết kiệm đủ năng lượng để thắp sáng cho 14 hộ gia đình ở 
Seattle trong cả năm. Bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng thanh năng 
lượng hiện đại để tắt hoàn toàn các thiết bị điện tử của bạn khi không sử dụng. Các 
thiết bị điện tử chiếm 12 phần trăm hóa đơn của bạn.  
 
WildLights tại Woodland Park Zoo tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng hơn 
600,000 đèn LED. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự bằng cách chuyển sang hệ 
thống chiếu sáng dây đèn LED ngày lễ. Chúng tiết kiệm năng lượng, thời gian sử 
dụng kéo dài và an toàn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang 
www.seattle.gov/lightbulbs. 
  
BỮA ĂN NGÀY LỄ 
Phương thức nấu ăn sử dụng ít điện như sử dụng nồi điện Crock-Pot, giúp đem đến 
bữa ăn ngon miệng và tiết kiệm năng lượng. Xem trang www.seattle.gov/light/recipe 
để biết công thức nấu ăn yêu cầu ít năng lượng.  
 
GIẢM GIÁ TRÊN CÁC HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH 
Các khách hàng đủ điều kiện tham gia Utility Discount Program (Chương Trình Giảm 
Giá Dịch Vụ Điện) có thể đăng ký để được giảm giá 60 phần trăm cho dịch vụ điện và 
50 phần trăm cho các dịch vụ nước, cống rãnh và rác thải. Tìm hiểu thêm chi tiết tại 
www.seattle.gov/light/assistance. 
 
CHĂM SÓC NGƯỜI KHÁC 
Quyên tặng cho Project Share và trao tặng những phần quà có giá trị về điện cho 
những người gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn điện của họ. Hãy gọi đến số 
(206) 684-3000 hoặc sử dụng mẫu trực tuyến của chúng tôi tại 
www.seattle.gov/light/ProjectShare. 
 
GIỮ ẤM TRONG MÙA ĐÔNG 
Không phải ai cũng có thể lắp đặt hệ thống sưởi ấm mới, có hiệu quả hơn, nhưng có 
nhiều cách mà bất kỳ ai cũng có thể bảo tồn được năng lượng: 
•  Nếu bạn có máy sưởi chân tường hoặc gắn tường, chỉ sưởi ấm cho phòng mà bạn 

đang ở. Và luôn đảm bảo luồng khí tốt giữa máy sưởi và trang thiết bị nội thất để an 
toàn và hiệu quả. 

•  Tấm đệm bằng điện hoặc chăn điện tiết kiệm tiền hơn là sưởi ấm toàn bộ phòng ngủ 
của bạn.  

•  Mặc nhiều lớp áo ấm hơn là bật lớn bộ điều chỉnh nhiệt. 

https://www.everfest.com/e/seattle-center-winterfest-seattle-wa
https://www.zoo.org/wildlights#.WAedJPkrKUk
http://www.seattle.gov/lightbulbs
http://www.seattle.gov/light/recipe
http://www.seattle.gov/light/assistance
http://www.seattle.gov/light/ProjectShare


 
THÔNG TIN CÚP ĐIỆN 
City Light luôn cố gắng cung cấp nguồn điện đáng tin cậy, nhưng đôi khi bạn có thể bị 
cúp điện. Sau đây là một số ý kiến giúp kiểm soát tình trạng cúp điện:  
•  Kiểm tra bản đồ cúp điện để biết thông tin cập nhật: www.seattle.gov/light/sysstat  
•  Đi theo chúng tôi trên Twitter: www.twitter.com/SEACityLight.  
•  Truy cập trang web www.TakeWinterByStorm.org để biết thông tin về cách sẵn sàng 

cho tình trạng cúp điện và khẩn cấp. 
 
LỜI KHUYÊN AN TOÀN TỪ NGƯỜI TRONG NGÀNH 
"Nếu bạn sử dụng máy phát điện, không bao giờ sử dụng máy trong nhà, kể cả trong 
nhà để xe, gara, tầng hầm hoặc bất kỳ không gian khép kín nào khác. Luôn đặt máy 
ngoài trời ở nơi khô ráo, và thông thoáng. Và đừng quên lắp bộ phát hiện carbon 
monoxide trong nhà của bạn." 

 
-Christopher Posten, Seattle City Light 
 
CITY LIGHT ĐANG LÀM VIỆC 
Các tổ công nhân ở cộng đồng đang làm việc để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy. Bạn 
có thể tìm kiếm các dự án xây dựng của chúng tôi trên bản đồ này: 
www.seattle.gov/light/atwork.  
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue 
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 
 
 

http://www.seattle.gov/light/sysstat
http://www.twitter.com/SEACityLight
http://www.takewinterbystorm.org/
http://www.seattle.gov/light/atwork
http://www.seattle.gov/light

