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TIN TỨC VỀ BẢO TỒN 
 
40 Năm Bảo tồn 

 Chiến dịch Kill-a-Watt của City Light được giới thiệu vào năm 1973 là tiền đề cho chiến 
dịch bảo tồn lớn hơn của City Light, và chiến dịch lớn này đã bắt đầu vào năm 1977 và 
hoạt động cho đến ngày nay. 

 
Hãy khám phá Kill-a-Watt 

Giám sát việc sử dụng năng lượng trong nhà quý vị cũng dễ dàng như khám phá một quyển 
sách. Bằng cách đến thư viện của Thành phố Seattle, quý vị có thể mang về nhà một thiết bị 
giám sát năng lượng Kill-a-Watt để kiểm tra việc sử dụng điện của nhiều thiết bị gia dụng 
phổ biến trong nhà. Thậm chí ngay cả khi đã tắt hoặc không sử dụng, các thiết bị vẫn tiêu 
thụ năng lượng. 
 

 
Đây là một số thiết bị phổ biến có thể tiêu thụ năng lượng khi không sử dụng, nhưng vẫn được cắm 
vào ổ cắm: 

 • Hộp cáp 

• Điều khiển các thiết bị trò chơi 

• Ti vi 

• Máy nướng bánh mì 

• Lò vi sóng 

• Máy pha cà phê 

• Máy tính để bàn 

Tìm hiểu thêm về Kill-a-Watt tại seattle.gov/light/save hoặc xem xét một Kill-a-Watt ngay hôm nay tại 
SPL.org.  
 
Green Up (Phủ Xanh) 
Green Up là một cơ hội dành cho các khách hàng của Seattle City Light tham gia vào thị trường năng 
lượng tái tạo chỉ với $3 mỗi tháng. Hơn 13,000 người tham gia vào Green Up hỗ trợ phát triển năng 
lượng tái tạo trong cộng đồng của chúng ta và trên khắp Tây Bắc Thái Bình Dương. Quý vị có thể tạo 
ra tác động môi trường mạnh mẽ thông qua việc tham gia với chúng tôi. Đăng ký tại seattle.gov/green 
hoặc gọi điện theo số (206) 684-3800.  
 
 
GÓC CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ 

Tiết kiệm Năng lượng 
Một phương pháp để giữ các thiết bị điện tử cắm vào ổ cắm mà không tốn điện năng là cắm chúng vào 

http://seattle.gov/light/save
http://seattle.gov/green


Advanced Power Strip (Ổ Cắm điện Cao cấp). Chúng vận hành tương tự như các ổ cắm điện bình 
thường, ngoại trừ chúng tiết kiệm năng lượng bằng cách ngắt điện các thiết bị được kết nối nhưng 
không được sử dụng. Nhận thêm thông tin dành cho người thuê nhà tại seattle.gov/light/renterscorner. 

Tổ hợp Năng lượng 
Năm 2005, Seattle City Light trở thành cơ sở đầu tiên trên toàn quốc đạt được mức phát thải các-bon 
thực bằng không. Cho đến ngày hôm nay, hầu hết năng lượng của City Light được tạo từ các cơ sở 
thủy điện sạch của chúng ta, như quý vị có thể nhìn thấy trong bảng tổ hợp năng lượng năm 2015 của 
chúng ta dưới đây. 
 
THỦY ĐIỆN                   87.3% 
HẠT NHÂN**                   4.7% 
GIÓ                                  3.1% 
THAN**                            2.1% 
KHÍ TỰ NHIÊN**             1.3% 
KHÍ SINH HỌC                1.1% 
KHÁC*                             0.4% 
TỔNG                             100% 
 
**Các loại năng lượng này miêu tả một phần năng lượng từ Bonneville Power Administration (Cơ quan 
Quản lý Năng lượng Bonneville) và việc mua bán trên thị trường. 
*Khác bao gồm các loại năng lượng hóa sinh, có nguồn gốc sinh vật khác, không có nguồn gốc sinh 
vật khác và xăng dầu. 
 
Project Share  
Điện là một món quà năng lượng. Nếu quý vị muốn giúp những người đang cần hỗ trợ thanh toán hóa 
đơn điện của họ, hãy cân nhắc quyên tặng cho Project Share bằng cách đóng góp trực tuyến tại 
seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp hoặc viết séc gửi tới: 
 
Project Share 
City of Seattle  
Treasury Services  
P.O. Box 34017  
Seattle WA 98124-1017 
 
Các khoản quyên tặng được giảm thuế ở mức độ pháp luật cho phép. 
 
Nâng cấp Advanced Metering (Đồng hồ đo Tiên tiến) Sắp được Triển khai 
Mùa hè này, City Light sẽ bắt đầu thay thế các đồng hồ đo hiện tại, đã cũ với đồng hồ đo tiên tiến có 
thể cung cấp thông tin tiêu thụ điện năng cho cơ sở qua đường mạng không dây. Các đồng hồ đo mới 
sẽ giúp City Light hoạt động hiệu quả hơn và mang lại sự cải thiện dịch vụ lớn khi chúng được kết nối 
hoàn toàn với hệ thống máy tính của cơ sở. Sẽ cần khoảng 18 tháng để hoàn thành việc thay thế này. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập seattle.gov/light/ami. 
 
Mùa Xuân Đã Đến & Cây cối Đang Đâm Chồi 
Sau những ngày mùa đông dài đầy mưa gió, mùa xuân là thời điểm xem xét cây cối của quý vị. Hãy 
kiểm tra các cành cây bị gẫy và các cành cây gần đường dây điện dịch vụ của quý vị, đó là đường dây 
đi vào nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị. Chỉ cần đảm bảo chúng không quá gần đường dây trước 
khi xén tỉa chúng; nếu quý vị không chắc chắn, hãy gọi điện hay email cho chuyên gia cây trồng của 
City Light theo số (206) 386-1733 hoặc SCLVegetation@seattle.gov.   
 

http://seattle.gov/light/renterscorner
http://seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp
http://seattle.gov/light/ami
mailto:SCLVegetation@seattle.gov


Seattle City Light duy trì thảm thực vật 10 feet đầu tiên cách đường dây dịch vụ của quý vị từ cột điện 
hay từ móc điện dịch vụ nơi bắt đầu đường dây. Để an toàn, City Light cung cấp dịch vụ tắt nguồn điện 
của quý vị miễn phí trong khi quý vị, hay chuyên gia chăm sóc cây cối của mình, cắt tỉa cây gần đường 
dây điện dịch vụ của mình. Để sắp lịch cho dịch vụ "sẵn sàng" này, hãy gọi số (206) 386-1733 ít nhất 2 
tuần trước khi quý vị có kế hoạch cắt tỉa cây cối gần đường dây dịch vụ của mình. Hãy tận hưởng cây 
cối quý vị và an toàn. 
 
TRONG KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ: CITY LIGHT TẠI NƠI LÀM VIỆC 
Các nhóm̉ 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; 
 
• Chinatown-International District (Phố Tàu-Quận Quốc tế): thay thế các cột điện, đường dây điện trên 
cao và các thiết bị cơ sở hạ tầng; 
 
• 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 truy cập seattle.gov/light/atwork và nhấp vào hình nón 
màu cam.  
 
Lời khuyên về an toàn từ thực tiễn 

  
“Máy bay không người lái là những đồ chơi phổ biến nhưng, như những cánh diều, chúng cần được sử 
dụng ở những khu vực không gian mở để tránh va chạm vào đường điện.” 
-Michael Gibbons, Trưởng Nhóm Trung tâm Dịch vụ Phía Bắc 
 
Hãy lựa chọn Skagit Tour  
City Light cung cấp các chuyến tham quan 
công cộng đến Skagit Hydroelectric Project 
(Dự án Thủy điện Skagit)  kể từ năm 1924. 
Hãy đến xem những gì hàng nghìn người 
khám phá mỗi mùa hè—sự uy nghi của 
vùng North Cascades và kỹ thuật ấn tượng của Skagit Hydroelectric Project. Đăng ký tham quan tại 
đây: seattle.gov/light/skagitTours/LR 
 
  

http://seattle.gov/light/skagitTours/LR


THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 
Quý vị có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi? Hãy gọi số (206) 684-3000. 
Biên tập viên: Tony White, tony.white@seattle.gov 
Tờ thông tin có sẵn trực tuyến bằng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Somali, Tiếng 
Tagalog và Tiếng Hàn hoặc gọi số (206) 684-3000. 
 
Điều chỉnh: Thẻ Báo cáo Hiệu suất năm 2016 trong ấn bản tháng 3/tháng 4 năm 2017 của chúng tôi có một số sửa đổi về các 
số liệu kết nối điện và cắt tỉa cây cối. Quý vị có thể xem thẻ báo cáo sửa đổi tại đây: 
seattle.gov/light/LR/2016PerformanceReportCard 
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