
LIGHT READING: Bản tin dành cho khách hàng của Seattle City Light 
Tháng 1-Tháng 2 năm 2017 

 
HỖ TRỢ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
Hỗ trợ năng lượng tái tạo trong cộng đồng và khu vực của chúng ta thông qua Green Up program 
(chương trình Xanh Đẹp) của City Light. Chỉ cần cộng thêm $3, $6, hoặc $12 một tháng vào hoá đơn 
của quý vị để mua tín dụng năng lượng tái tạo, và để giúp tài trợ cho các sáng kiến giáo dục cũng như 
các dự án thuyết minh mặt trời của địa phương. Hãy vào trang seattle.gov/greenup để đăng ký và tìm 
hiểu thêm. 
 
TRÒ CHƠI Ô CHỮ VỀ BẢO TỒN 
Tham gia trò chơi ô chữ Go Green/Get Green hàng năm lần thứ tư của chúng tôi và chiến thắng giải 
WeMo Switch. Đây là một thiết bị sử dụng WiFi của nhà quý vị để bật hoặc tắt các thiết bị điện tử từ 
bất kỳ nơi nào. Tìm hiểu thêm chi tiết trực tuyến tại seattle.gov/light/Newsletter. 
 
ĐỪNG ĐỂ BỊ GẠT  
Trong những tháng mùa đông, nạn trộm cắp đặc biệt trở nên hoành hành, không ngừng cố gắng lừa 
gạt khách hàng, nói với họ rằng sẽ bị cúp điện nếu không thanh toán hóa đơn ngay lập tức. Đừng dễ bị 
mắc lừa. Hãy xem video ngắn này và tìm hiểu cách tránh trở thành nạn nhân của trò lừa gạt: 
seattle.gov/light/StopScams.  
 
NGÂN SÁCH MỚI, DỊCH VỤ TỐT HƠN 
Ngân sách năm 2017-18 của City Light, được City Council (Hội Đồng Thành Phố) phê duyệt vào tháng 
11 vừa qua, bao gồm nhiều quyền lợi dành cho các khách hàng của chúng tôi. Ví dụ như dịch vụ tiện 
ích đẩy mạnh hỗ trợ cho các phương tiện sử dụng điện trong năm nay bằng cách lắp dựng thêm 20 
trạm sạc điện công cộng nhanh chóng, tăng gấp ba lần số trạm trong thành phố. Ngân sách tiếp tục tài 
trợ công tác xây dựng cơ sở mới nhất của chúng tôi, Denny Substation, nâng cao độ tin cậy và đáp 
ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Chúng tôi cũng mở rộng Utility Discount Program (Chương 
Trình Giảm Giá Dịch Vụ Điện) của thành phố, giúp giảm hóa đơn điện cho những khách hàng có thủ 
nhập đủ điều kiện.  
 
TRÁNH ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN BỊ RƠI XUỐNG 
Ed Hill của Seattle Channel và City Light sẽ cho quý vị biết chính xác những việc nên làm và không 
nên làm khi gặp phải đường dây điện bị rơi xuống. Xem video trên trang 
seattle.gov/light/powerlinesafety. 
 
TRỢ GIÚP VỚI CÁC HÓA ĐƠN 
Hãy nhớ xem tờ rơi kèm theo trong hóa đơn của quý vị để tìm hiểu thêm về nhiều chương trình khác 
nhau có thể trợ giúp cho các khách hàng có thu nhập đủ điều kiện với các hóa đơn điện và nhiều lợi 
ích khác. 
 
ĐỒNG HỒ ĐIỆN TIÊN TIẾN 
City Light đang nâng cấp công nghệ với đồng hồ điện tiên tiến, sử dụng công nghệ vô tuyến được mã 
hóa an toàn. Những loại đồng hồ này tự động cho ra các báo cáo số lượng thiếu điện sử dụng, hóa 
đơn chính xác hơn và có các tính năng an toàn được nâng cao. Đồng hồ điện tiên tiến sẽ được lắp 
trong những khu vực xây dựng mới, mở rộng cho các đồng hồ hiện có trong mùa hè này. Bất kỳ người 
nào không muốn sử dụng ưu điểm của đồng hồ tiên tiến này có thể quyết định không tham gia chương 
trình. Những khách hàng không tham gia sẽ nhận được đồng hồ điện kỹ thuật số mới, không kết nối. 
Các khoản phí phát sinh cho dịch vụ không tiêu chuẩn này sẽ áp dụng. Tìm hiểu chi tiết tại 
seattle.gov/light/ami. 

http://seattle.gov/greenup
http://www.seattle.gov/light/Newsletter
http://seattle.gov/light/StopScams
http://seattle.gov/light/powerlinesafety
http://seattle.gov/light/ami


TRONG KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ: CITY LIGHT ĐANG LÀM VIỆC 
Các tổ công nhân ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy: 
-Capitol Hill: (East Union St. giữa 10th và 11th): lắp đặt đường dây điện ngầm đem lại độ tin cậy cao 
hơn; 
-Blue Ridge: lắp đặt đường cáp ngầm để cải thiện dịch vụ điện; 
-Pioneer Square/Khu thương mại: lắp đặt đường cáp ngầm để bảo trì hệ thống; 
-South Lake Union/Denny Triangle: lắp đặt hầm và đường cáp ngầm trước phân trạm mới; 
Đây là danh sách một phần. Để biết chi tiết, hãy vào trang www.seattle.gov/light/atwork và nhấp vào 
hình nón màu cam. 

LỜI KHUYÊN AN TOÀN TỪ NGƯỜI TRONG NGÀNH 
“City Light là nhà tài trợ của Take Winter By Storm, nguồn lực trực tuyến có nhiều thông tin hữu ích — 
cách xử lý với tình huống thiếu điện, điều kiện thời tiết mùa đông, lịch đóng cửa trường học và nhiều 
hơn nữa. Truy cập trang web tại takewinterbystorm.org.” 

-Kevin Adkinson 
thợ máy bảo trì thủy điện 
Skagit Hydroelectric Project (Dự Án Thủy Điện Skagit) 
 

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 
Quý vị có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi?  
Gọi số (206) 684-3000 
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