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TIN TỨC VỀ BẢO TỒN 
40 Năm Bảo Tồn 
Năm 1976, thành phố Seattle đã quyết định không tham gia vào việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và 
thay vào đó đã quyết định giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng bằng việc bảo tồn năng lượng. Năm 1977, 
Robin Calhoun, cán bộ quản lý bảo tồn đầu tiên của City Light, đã bắt đầu một dự án bảo tồn và không lâu sau 
đó, dự án này đã trở thành một mô hình quốc gia. 
 
Bốn thập kỷ sau, những việc làm của Calhoun — cùng với sự nhìn xa trông rộng của những người dân Seattle — 
tiếp tục mang lại những giá trị to lớn cho khách hàng của City Light. Bảo tồn giúp tiết kiệm tiền cho quý vị và các 
nỗ lực bảo tồn của quý vị góp phần tạo nên một Seattle sạch và xanh. 
 
Tích Tiểu Thành Đại 
Giờ là lúc thời tiết trở lạnh hơn và ngày ngắn hơn. Trong mùa này, các hóa đơn tiền điện có thể tăng cao hơn so 
với những mùa khác. Duy trì sự thoải mái với chi phí phù hợp với quý vị bằng cách quản lý hóa đơn tiền điện 
mùa đông của quý vị. 
 
Truy cập seattle.gov/light/winter-home để sử dụng công cụ tính toán của Department of Energy (Sở Năng Lượng) 
nhằm xác định chi phí quý vị đang chi trả cho các đồ gia dụng phổ biến. Quý vị cũng sẽ tìm thấy các gợi ý tiết 
kiệm năng lượng khác khi quý vị truy cập trang web. 
 
GÓC DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ 
Thời Tiết Lạnh Làm Chi Phí Năng Lượng Cao Hơn 
Trong thời tiết giá lạnh, hãy tận dụng sự ấm áp của mặt trời bằng cách mở rèm trong thời gian có ánh sáng ban 
ngày và che rèm vào ban đêm. 
 
Để biết thêm các gợi ý tiết kiệm năng lượng và tiền bạc, hãy truy cập 
seattle.gov/light/renterscorner. 
 

QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG CHO THỜI TIẾT MÙA ĐÔNG? 
Take Winter by Storm là một nỗ lực phối hợp công cộng-tư nhân nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản bằng việc 
nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của thời tiết mùa đông gió bão. Seattle City Light tự hào là một thành viên 
đóng góp cho nỗ lực đó. Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mùa đông có thể được tóm tắt bằng ba bước đơn giản: 
 
Chuẩn bị một bộ công cụ 
Tạo một bộ công cụ chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp (với ít nhất) ba ngày tiếp tế thực phẩm để được 
lâu và nước uống tại nhà và văn phòng của quý vị. Việc chuẩn bị các bộ công cụ dành cho việc đi lại trên đường 
và di tản thời tiết mùa đông cũng là một việc khôn ngoan.  
 
Lập một kế hoạch 
Quý vị sẽ làm gì nếu một thảm họa gây mất năng lượng trong một tuần? Hãy lập kế hoạch và thực hành nó với 
những người phụ thuộc vào quý vị. 
 
Hãy luôn có đủ thông tin 
Cần cập nhật thông tin khi nào bão đang đến để quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo rằng quý vị biết 
những việc cần làm trong một tình huống khẩn cấp.  
 
Take Winter by Storm có các nguồn lực và danh sách những việc cần làm để giúp quý vị chuẩn bị mọi thứ quý vị 
cần để sẵn sàng ứng phó với mùa đông. Truy cập takewinterbystorm.org để tìm hiểu thêm thông tin.  
 
 
 
 

  

http://seattle.gov/light/winter-home
http://seattle.gov/light/renterscorner
http://takewinterbystorm.org/


GIỮ CHO MÙA LỄ HỘI ẤM ÁP VÀ SÁNG LẠN 
Vào thời gian này trong năm, nhiều gia đình trong cộng đồng chúng ta trang trí những đồ kỷ niệm mùa lễ hội ấm 
áp. Không may, không phải tất cả mọi người đều có thể giữ một ngôi nhà ấm áp. 
 
Project Share (Dự Án Chia Sẻ) của Seattle City Light là một chương trình hỗ trợ khách hàng cung cấp các khoản 
trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp một lần cho những gia đình có nhu cầu. Nếu quý vị chọn quyên góp cho Project Share, 
sự đóng góp của quý vị có thể giúp thắp sáng những ngọn đèn cho những người hàng xóm dễ bị tổn thương 
nhất của quý vị.  
 
Muốn được giúp đỡ? Quyên góp cho Project Share trực tuyến tại  
seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp. Quý vị cũng có thể gửi séc có thể thanh toán đến Project Share 
theo địa chỉ này: 
 
City of Seattle Treasury Services 
P.O. Box 34017 
Seattle, WA 98124-101. 
 
Thay mặt cho những người được hỗ trợ của Project Share và City Light, cảm ơn quý vị. 
 

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: 

• 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 hỗ trợ mạng lưới Seattle Streetcar; 
 
• 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 một phần danh sách. 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.  
 

LỜI KHUYÊN AN TOÀN TỪ NGƯỜI TRONG NGÀNH 
"Các cơn bão mùa đông đôi khi dẫn đến việc các đường dây điện bị rơi xuống đất. Nếu quý vị nhìn thấy một 
đường dây điện dưới đất, luôn giả định rằng nó có điện. Hãy ở cách xa nó ít nhất 20 feet và gọi 911 hoặc đường 
dây ngắt điện theo số (206) 684-3000. Chúng tôi sẽ gửi một nhóm công nhân đến xử lý việc này." 
-Jerry Rodriguez, Kỹ sư xây dựng điện 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp


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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