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40 Năm Bảo tồn 

Vào năm 1980, Seattle City Light đã ký kết một 
thỏa thuận với các bộ lạc và cơ quan nhằm bảo 
vệ nguồn lợi cá trên Sông Skagit. Đến năm 
2000, số lượng cá hồi hồng và cá hồi trắng đã 
đạt mức kỷ lục, gấp tới 14 lần so với số lượng 
vào năm 1980. Vào năm 2004, đã có 20.000 
con cá hồi chinook quay lại đẻ trứng ở Sông 
Skagit, đạt được mục tiêu mà Endangered 
Species Act (Đạo luật Các loài Nguy cấp) đặt ra. 
 

 
 

Sự trở lại của Cuộc thi Cookin’ with Kilowatts 
City Light muốn phát động một phong trào hướng tới hiệu suất 
năng lượng qua công thức món ăn sáng tạo nhất, thơm ngon 
nhất của quý vị. Cuộc thi Cookin’ with Kilowatts của chúng tôi 
nêu ra một thách thức, quý vị hãy sáng tạo hoặc sử dụng một 
công thức mà bình thường quý vị vẫn hay nướng trong lò, sử 
dụng phương pháp nấu dùng ít điện năng nhất. Để tham khảo 
luật thi, giải thưởng và thông tin về cuộc thi và để nộp công 
thức dự thi của mình, hãy truy cập seattle.gov/light/recipe. 
Công thức thắng cuộc sẽ được nhận một phần thưởng lớn: City 
Light sẽ quay video chế biến công thức của chính quý vị và 

video này sẽ được phát trên các ấn phẩm của City Light.   
 
Nấu ăn hiệu quả giúp tiết kiệm năng lượng và tiền bạc mà lại không làm mất khẩu vị! Như quý 
vị có thể thấy trong biểu đồ, khi nấu bằng nồi sứ, năng lượng sử dụng chỉ bằng một nửa so 
với bếp lò. 
 

 
 
* Giả sử giá là 12,5 xu/kWh 
**Hãy tìm “solar oven” (bếp lò năng lượng mặt 
trời) trên Google để xem video hướng dẫn và 
nhiều nội dung khác 
(Bảng từ Consumer Guide to Home Energy 
Savings) 
 
 

 
  

http://seattle.gov/light/recipe


GÓC DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ 
 
Giữ Mát 
 
Giữ mát vào mùa hè có thể là một thách thức, nhưng quý vị có thể làm được điều đó với 
những mẹo tiết kiệm năng lượng và tiền bạc sau. 
 

• Tránh sử dụng bếp lò của quý vị (và tham gia cuộc thi Cookin’ with Kilowatts). 
• Đóng cửa sổ và rèm che hướng về phía mặt trời vào ban ngày, mở vào ban đêm. 
• Dùng quạt, nhưng nhớ rằng quạt thổi mát cho người chứ không phải cho phòng. Tắt quạt 
khi rời phòng.  
• Cân nhắc việc hong khô bát đĩa và quần áo. 

 
Để tham khảo thêm các mẹo tiết kiệm năng lượng và tiền bạc, hãy truy cập trang 
seattle.gov/light/renterscorner. 
 

Theo dõi Seattle City Light trên mạng xã hội 
Các tài khoản Twitter, Facebook và YouTube của City Light đều là những cách tuyệt vời để 
duy trì kết nối với chúng tôi. Hãy thêm City Light vào mạng xã hội của quý vị để xem hồ sơ các 
nhân viên của chúng tôi, ảnh chụp ấn tượng về các cơ sở thủy điện của chúng tôi, các cảnh 
báo về giao thông liên quan tới xây dựng, cập nhật lịch mất điện và nhiều thông tin 
khác. Twitter/Facebook/YouTube 
 

City Light Hỗ trợ Các Kỹ sư Tương lai 
Nhằm thúc đẩy cam kết sáng tạo của chúng 
tôi và tìm kiếm cơ hội mới để thúc đẩy việc 
sử dụng xe điện và tiết kiệm năng lượng, 
City Light tự hào công bố chương trình tài 
trợ cho nhóm UW Formula Motorsports 
(UWFM) của chúng tôi. Là một chương trình 
của College of Engineering thuộc University 
of Washington, UWFM là một nhóm sinh 
viên chuyên thiết kế, chế tạo và lái xe điện. 
 
 
 

Quan hệ đối tác giữa City Light và UWFM dựa trên cam kết chung về ủng hộ thế hệ xe hơi 
nhiên liệu sạch mới, sử dụng năng lượng điện trung hòa cacbon. Trọng tâm hướng vào tính 
trung hòa cacbon phù hợp với Drive Clean Initiative(Sáng kiến Lái xe Nhiên liệu Sạch) của 
Thành phố Seattle và dự án đầu tư vào hạ tầng của City Light nhằm giảm lượng khí thải và 
chuyển đổi lĩnh vực giao thông. Chương trình tài trợ này cũng là minh chứng về sự đầu tư vào 
hoạt động giáo dục thế hệ chuyên gia kỹ thuật và kinh tế mới của City Light. 
 

Hoàn thành mạng lưới thông tin Advanced Metering (Đo đếm Thông minh) 
Vào ngày 31/05/2017, City Light đã đạt được một mốc ý nghĩa trong chương trình Advanced 
Metering của mình với việc hoàn thành mạng lưới thông tin. Mạng lưới này sẽ cung cấp thông 
tin về mức sử dụng năng lượng qua mạng không dây từ các đồng hồ thông minh tới công ty. 
Mạng lưới thông tin gồm có 49 bộ thu và 340 bộ định tuyến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu mã 

http://seattle.gov/light/renterscorner
https://twitter.com/SEACityLight
https://www.facebook.com/SeattleCityLight/
https://www.youtube.com/user/SeattleCityLight
http://www.seattle.gov/environment/transportation-and-land-use/drive-clean-seattle


hóa toàn bộ từ những đồng hồ này và chuyển tới công ty. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
trang seattle.gov/light/ami. 
 
TRONG KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ: City Light khi đang làm việc 
Các tổ công nhân ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy: 
 

• Các khu dân cư khác nhau ở khu South Seattle đang thay thế cột điện để giúp cải thiện và 
nâng cấp độ tin cậy của nguồn điện;  
• Blue Ridge/North Beach: lắp đặt đường dây dưới lòng đất để cải thiện dịch vụ điện; 
• South Lake Union/Denny Triangle: lắp đặt hầm và đường cáp ngầm trước phân trạm mới; 
• Quảng trường Pioneer: lắp đặt đường dây để tăng độ tin cậy; 
• Bến tàu: điều chuyển đường dây để chuẩn bị mở đường hầm. 
 

Đây là danh sách một phần. Để biết chi tiết, hãy truy cập trang seattle.gov/light/atwork và nhấp 
vào hình chóp màu da cam để tìm hiểu về từng dự án.  
 

Lời khuyên về an toàn từ thực tiễn 
 “Mùa hè là thời gian tuyệt vời cho các dự án ngoài trời! Nhưng nếu 
quý vị đang có kế hoạch đào đất quanh nhà vì bất kỳ lý do gì, đừng 
quên gọi 811 trước ít nhất hai ngày để nhận xẻng. Công ty sẽ đánh 
dấu miễn phí đường dây chôn ngầm từ đường tới nhà của quý vị.” 
-Eddie Reddy, Trưởng Nhóm Công nhân Xây dựng Tiện ích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 
Quý vị có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi? Vui lòng gọi số (206) 684-3000. 
Biên tập viên: Tony White, tony.white@seattle.gov 
 
  

http://seattle.gov/light/ami
http://www.seattle.gov/light/atwork/
http://www.seattle.gov/light/
mailto:tony.white@seattle.gov


Tờ thông tin có sẵn trực tuyến bằng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Hoa, Tiếng Somali, 
Tiếng Tagalog và Tiếng Hàn hoặc gọi số (206) 684-3000. 
 

Điều chỉnh: Hỗn hợp nhiên liệu năm 2015 đã được cập nhật. Than tăng từ 2,1% lên 2,4%, Khí thiên nhiên giảm từ 
1,3% xuống 0,9%, Còn lại tăng từ 0,4% lên 0,5%. Xem biểu đồ cập nhật ở đây: seattle.gov/light/LR/2015FuelMix 
 
 

 

http://seattle.gov/light/LR/2015FuelMix

