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BẢN TIN VỀ BẢO TỒN 
 
40 Năm Bảo tồn 
Kể từ khi Seattle City Light bắt đầu giảm giá máy giặt vào năm 2008, khách hàng mua máy 
giặt tiết kiệm năng lượng đã tiết kiệm được lượng năng lượng đủ để cung cấp năng lượng cho 
1,174 căn nhà mỗi năm.  

 
Theo ENERGY STAR®, nếu tất cả các 
máy giặt và máy sấy quần áo được bán tại 
Hoa Kỳ đều được chứng nhận ENERGY 
STAR, thì nước ta sẽ tiết kiệm được hơn 4 
tỷ đô la mỗi năm và ngăn được hơn 19 tỷ 
pound ô nhiễm các-bon hàng năm. Lượng 
các-bon này tương đương với lượng khí 
thải từ 1.7 triệu phương tiện xe cộ! 
 
 

 
 

Giảm Giá Thiết Bị Giặt Là 
Các máy giặt và máy sấy quần áo thông thường, đặc biệt là các máy sản xuất trước năm 
2003, sử dụng nhiều năng lượng hơn các mẫu máy mới hiệu quả cao hơn. Khi quý vị thay các 
thiết bị giặt là dùng điện cũ đã lỗi thời bằng các thiết bị hiệu quả cao trong danh sách máy giặt 
và máy sấy quần áo đủ tiêu chuẩn của chúng tôi, City Light sẽ hoàn lại tiền mặt lên đến $250 
cho quý vị. 
 
Các loại máy giặt được chứng nhận ENERGY STAR: 
• Sử dụng năng lượng ít hơn ít nhất 25 phần trăm và ít nước hơn 40 phần trăm. Máy móc hiệu 
quả cao giúp giảm các hóa đơn tiện ích và có lợi hơn cho môi trường. 
• Yêu cầu số mẻ giặt ít hơn. Không có bộ phận khuấy cồng kềnh bên trong máy đồng nghĩa 
với việc có nhiều diện tích sử dụng cho quần áo hơn. Năng suất cao đồng nghĩa với việc mẻ 
giặt quần áo hơn mỗi tuần và quý vị có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn! 
• Giảm thời gian sấy. Các vòng quay tiên tiến vắt quần áo khô hơn, vì vậy máy sấy không phải 
hoạt động quá nhiều. 
 
Các loại máy sấy quần áo được chứng nhận ENERGY STAR: 
• Được trang bị các cài đặt có thể sử dụng năng lượng ít hơn ít nhất 20% so với máy sấy 
thông thường. 
 
Máy sấy hiệu quả cao: 
• Máy sấy bơm nhiệt hoặc máy sấy kết hợp sử dụng năng lượng ít hơn 30 đến 50 phần trăm 
và là những máy sấy hiệu quả nhất trong việc tiết kiệm tiền hóa đơn và thậm chí còn có tác 
động ít nhất đến môi trường. 
 



Tìm hiểu thêm về máy sấy và máy giặt được chứng nhận ENERGY STAR, bao gồm các tính 
năng và cài đặt tối ưu hóa, tại seattle.gov/light/laundry. 
 
GÓC DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ 
Tiết Kiệm Tiền Bạc & Năng Lượng Khi Quý Vị Giặt Là 

Đây là một số gợi ý tiết kiệm tiền bạc và năng lượng khi giặt là: 

• Giặt đầy quần áo trong máy. 

• Sử dụng nước lạnh. 

• Phơi khô quần áo. 

• Sử dụng bộ cảm biến trên máy sấy để máy chỉ chạy cho đến khi quần áo khô. 

Để có thêm các gợi ý tiết kiệm tiền bạc và năng lượng, hãy truy cập 
seattle.gov/light/renterscorner. 

Mùa thu là thời gian tuyệt vời nhất để trồng cây 
Cây cối có thể giúp điều hòa nhiệt độ trong nhà quý vị, 
tiết kiệm năng lượng hơn, và tiết kiệm tiền bạc cho quý 
vị. 

Trồng cây thay lá (loại cây rụng lá vào mùa đông) ở phía 
tây ngôi nhà của quý vị để cung cấp bóng mát vào mùa 
hè và đón ánh nắng mặt trời đi qua vào mùa đông. 

Hãy nhớ gọi hỗ trợ trước khi quý vị đào đất trồng cây! Có 
thể có đường ống/đường dây ngầm trong sân nhà quý vị. 
Hãy gọi 811 trước ít nhất hai ngày để nhận xẻng. 
 
 
 

 
Lắp đặt Công Tơ Điện Tiên Tiến đang được tiến hành 

City Light sẽ thay thế hơn 420,000 công tơ 
điện trên toàn bộ khu vực dịch vụ đến cuối 
năm 2018. Các công tơ điện mới sẽ cung cấp 
hóa đơn chính xác hơn và loại bỏ 72.3 tấn khí 
CO2 do các phương tiện xe cộ đi ghi công tơ 
điện thải ra mỗi năm. Khi dữ liệu Advanced 
Metering (Số đo đồng hồ nâng cao) được kết 
nối với các hệ thống máy tính liên quan đến 
các tiện ích khác, việc cúp điện sẽ được báo 
cáo tự động và khách hàng có thể truy cập  
  

http://www.seattle.gov/light/laundry
http://www.seattle.gov/light/renterscorner


trực tuyến thông tin sử dụng năng lượng của mình.  
 
Tìm hiểu thêm về lợi ích của công tơ điện tiên tiến và xem lịch dự kiến lắp đặt công tơ điện 
tiên tiến tại seattle.gov/light/ami. 
 
Lời khuyên về an toàn từ thực tiễn 

 “Khi một quả bóng bay tráng kim chạm vào một đường dây 
điện hoặc thiết bị điện, nó có thể gây ra đột biến điện dẫn đến 
mất điện và thậm chí có thể kích cháy nổ. Nếu quý vị đang kỷ 
niệm một sự kiện với bóng bay tráng kim, hãy nhớ buộc nó an 
toàn và vứt bỏ nó cẩn thận.” 
-James Alexander, Đội trưởng Tổ Phụ Trách Chung 
 
 
 

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 và giúp 
rút ngắn thời gian sửa chữa; 

• South Lake Union/Denny Triangle: lắp đặt hầm và giàn thiết bị điện cáp ngầm trước phân 
trạm mới; 

• Pioneer Square: làm việc để tăng độ tin cậy của nguồn điện bằng cách kết nối và sửa chữa 
các đường dây dưới lòng đất; 

• SODO/Industrial District: thay các cột điện cũ, dây điện trên không và thiết bị để nâng cấp hệ 
thống điện hiện có; 

• Central Waterfront: di chuyển các đường dây truyền tải bên dưới Alaskan Way Viaduct để 
chuẩn bị cho việc tháo dỡ. 

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

 

  

http://www.seattle.gov/light/ami
http://www.seattle.gov/light/atwork


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? 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. 
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