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SUPORTAHAN ANG RENEWABLE ENERGY 
Suportahan ang renewable energy sa ating komunidad at rehiyon sa pamamagitan ng Green Up program 
(programang Green Up) ng City Light. Magdagdag ng $3, $6, o $12 sa bill mo kada buwan upang makabili ng 
mga credit sa renewable energy, at makatulong sa pagpondo ng mga lokal na inisyatibo sa edukasyon at grant 
para sa mga proyekto sa solar demonstration. Bisitahin ang seattle.gov/greenup upang mag-sign up at matuto pa. 
 
CROSSWORD PARA SA PAGTITIPID NG KURYENTE 
Subukan ang aming ikaapat na taunang Go Green/Get Green na crossword puzzle at magkaroon ng tsansang 
manalo ng isang WeMo Switch. Isa itong device na gumagamit ng WiFi sa iyong bahay upang i-on o i-off ang 
mga electronic na device mula sa kahit saang lugar. Makuha ang lahat ng detalye online sa 
seattle.gov/light/Newsletter. 
 
HUWAG MAGPALOKO  
Sa panahon ng taglamig, nagiging mas aktibo ang mga magnanakaw sa panloloko ng mga customer, at 
binabantaan nila ang mga nabanggit na mapuputulan sila ng kuryente kung hindi nila mababayaran ang isang bill 
kaagad. Huwag maniwala. Panoorin ang maikling video na ito at alamin kung paano mo maiiwasang mabiktima 
ng scam: seattle.gov/light/StopScams.  
 
BAGONG BADYET, MAS MAHUSAY NA SERBISYO 
Ang badyet ng City Light para sa 2017-18, na inaprubahan ng Konseho ng Lungsod noong nakaraang Nobyembre 
ay may mga benepisyo para sa aming mga customer. Halimbawa, mas pinapaigting ng utility ang pagsuporta nito 
sa mga de-kuryenteng sasakyan ngayong taon sa pamamagitan ng pagtatayo ng 20 pampublikong istasyon na 
mabilis mag-charge, na tatlong beses na mas marami kaysa sa bilang ng mga istasyon sa lungsod. Patuloy na 
pinopondohan ng badyet ang pagtatayo ng pinakabago naming pasilidad, ang Denny Substation, kaya nagiging 
mas maaasahan ito at nagagawa nitong tugunan ang mga tumataas na demand ng enerhiya. Pinapalawak din 
namin ang Utility Discount Program (Programa para sa Diskwento sa Utility) ng lungsod, na nagpapababa sa mga 
utility bill ng mga customer na may kwalipikadong kita.  
 
IWASAN ANG MGA BUMAGSAK NA LINYA NG KURYENTE 
Ipinapaalam sa iyo ni Ed Hill ng Seattle Channel at City Light kung ano ang dapat at hindi mo dapat gawin kapag 
nakakita ka ng isang bumagsak na linya ng kuryente. Panoorin ang video sa seattle.gov/light/powerlinesafety. 
 
TULONG SA MGA BILL 
Tiyaking babasahin mo ang flyer na kasama ng iyong bill upang matuto pa tungkol sa iba't ibang programang 
makakatulong sa mga customer na may kwalipikadong kita na magbayad ng mga utility bill at marami pang iba. 
 
MGA MAKABAGONG METRO 
Pinapahusay ng City Light ang teknolohiya nito sa pamamagitan ng mga makabagong electric meter na 
gumagamit ng ligtas at naka-encrypt na wireless technology. Nag-aalok ang mga ito ng mga naka-automate na 
ulat ng brownout, mas tumpak na pagsingil at mga pinahusay na feature na pangkaligtasan. Sa kasalukuyan, may 
mga ikinakabit na makabagong metro sa mga lugar na may mga bagong gusali, na nagsisilbing pamalit sa mga 
kasalukuyang metro ngayong tag-init. Maaaring umalis sa programa ang sinumang ayaw makatanggap ng mga 
benepisyo ng isang makabagong metro. Ang mga aalis na customer ay makakatanggap ng isang bago at hindi 
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nakikipag-ugnayang digital meter. May mga karagdagang bayarin ang hindi pangkaraniwang serbisyong ito. 
Tingnan ang mga detalye sa seattle.gov/light/ami. 

SA IYONG LUGAR: PAGLILINGKOD NG CITY LIGHT 
May mga tauhan sa mga lugar na ito na kumikilos upang makapagbigay ng maaasahang serbisyo: 
-Capitol Hill: (East Union St. sa pagitan ng 10th at 11th): nagtatayo ng mga linya ng kuryente sa ilalim ng lupa 
upang maging mas maasahan ang supply ng kuryente; 
-Blue Ridge: nagtatayo ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapahusay ang serbisyo sa kuryente; 
-Pioneer Square/Downtown: nagtatayo ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapanatili ang system; 
-South Lake Union/Denny Triangle: nagtatayo ng mga vault at duct sa ilalim ng lupa bago simulan ang bagong 
substation. 
Hindi kumpleto ang listahang ito. Para sa mga detalye, pumunta sa www.seattle.gov/light/atwork at i-click ang 
orange cone. 

TIP PANGKALIGTASAN MULA SA ISANG EKSPERTO 

“Ang City Light ay isang sponsor ng Take Winter By Storm, isang online na sanggunian na maraming kapaki-
pakinabang na impormasyon — kasama ang tungkol sa pag-angkop kapag brownout, taglamig, nakasara ang mga 
paaralan at marami pang iba. Bisitahin ang website sa takewinterbystorm.org.” 

-Kevin Adkinson 
hydroelectric maintenance machinist 
Skagit Hydroelectric Project (Hydroelectric Project sa Skagit River) 
 

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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