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BALITA TUNGKOL SA PAGTITIPID NG KURYENTE 
Crossword para sa Pagtitipid ng Kuryente 
Subukan ang aming ikalimang taunang crossword puzzle ng Go Green, Get Green (Pamumuhay nang may 
Pangangalaga sa Kalikasan) at makapasok upang manalo ng WeMo Switch, isang device na gumagamit ng iyong WiFi 
sa bahay para i-on o i-off ang mga electronic device kahit saan. Pumunta sa seattle.gov/light/conservationhero upang 
sagutan ang iyong crossword puzzle online.   
 
SEKSYON NG UMUUPA 
Magagandang Ideya upang Panatilihing Maliit ang Iyong Mga Gastusin sa Kuryente 
Gusto mo bang gawing maliwanag ang iyong apartment ngunit nag-aalala ka  
sa gastusin? Narito ang ilang tip upang magsimula: 
 

• Gumamit ng mga bumbilyang LED. Mas matipid ito nang 80 porsyento sa paggamit ng kuryente kaysa sa mga 
incandescent na bumbilya.  
• Kapag mamimili ng mga bumbilyang LED, hanapin ang logo ng City Light para sa instant na diskwento sa tindahan.  
• Huwag kalimutang i-off palagi ang iyong mga ilaw kapag aalis ng silid—ilang segundo lang ang ilalaan mo para 
makatipid ng malaking kuryente habang wala ka! 

 
Para sa higit pang tip sa pagtitipid ng pera at kuryente, bumisita sa seattle.gov/light/renterscorner. 
 
 

MAG-INGAT SA MGA SCAM 
Hindi kailanman tatawag ang City Light para humingi kaagad ng bayad sa 
pamamagitan ng telepono. Kung may isang taong makikipag-ugnayan sa iyo na 
nagbabantang isha-shut off ang iyong serbisyo kung hindi ka magbabayad kaagad, 
tapusin agad ang pag-uusap. Tumawag sa amin sa (206) 684-3000 o bumisita sa 
seattle.gov/light/endscams upang iulat ang pagtatangkang pag-scam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seattle.gov/light/conservationhero
http://seattle.gov/light/renterscorner
http://seattle.gov/light/endscams


 
ANG ADVANCED METERING (ADVANCED NA 
PAGMEMETRO) AY MAGPAPATULOY SA 
2018  
Sa taong ito, ipagpapatuloy ng City Light ang 
pagpapalit ng mga kasalukuyang metro na may mga 
advanced na metrong wireless na naghahatid sa utility 
ng impormasyon tungkol sa pagkonsumo ng kuryente. 
Sa pamamagitan ng mahigit 30 installer sa field, 
nagpapalit at nag-i-install ang aming team ng mahigit 
1,000 metro sa isang araw! Tingnan ang mapang ito 
upang malaman kung kailan pupunta ang aming team 
sa inyong komunidad para magkabit ng mga advance 
na metro. 
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga 
advance na metro at upang makita ang mapang ito 
online, bumisita sa 
seattle.gov/light/ami/schedule.asp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.seattle.gov/light/ami/schedule.asp


SA IYONG KOMUNIDAD: CITY LIGHT @ WORK 
May mga tauhan sa mga komunidad na ito na kumikilos upang magbigay ng maaasahang serbisyo: 

• Blue Ridge/North Beach: nagkakabit ng mga conduit sa ilalim ng lupa upang mapahusay ang serbisyo sa kuryente 
at mapabilis ang mga pagsasaayos; 
 
• South Lake Union/Denny Triangle: nagkakabit ng mga vault at duct bank sa ilalim ng lupa bago itayo ang bagong 
substation; 
 
• Pioneer Square: ginagawang mas maaasahan ang pagdaloy ng kuryente sa pamamagitan ng pagkonekta at 
pagsasaayos ng mga conduit sa ilalim ng lupa bilang suporta sa proyektong  Center City Connector Streetcar (Sentro 
ng Streetcar na Nagkokonekta sa Lungsod); 
 
• Pioneer Square (South King Street at Alaskan Way South): inililipat ang mga linya ng transmission bilang 
paghahanda para sa paggiba sa Alaskan Way Viaduct; 
 
• Mt. Baker: Ina-upgrade ang mga overhead na utility pole bilang suporta sa planadong East Link Extension 
(Extension ng Link sa Silangan) ng Sound Transit. 
 

Hindi kumpleto ang listahang ito. Para sa mga detalye, pumunta sa seattle.gov/light/atwork at mag-click sa orange na 
cone upang matuto tungkol sa mga indibidwal na proyekto.  
 
 

TIP NA PANGKALIGTASAN MULA SA EKSPERTO 
“Bagama't maaaring maging epektibo ang mga generator sa panahon ng 
pagkawala ng kuryente, kinakailangang maingat na gamitin ang mga ito. 
Palaging gumamit ng mga portable na generator sa labas sa mga lugar na 
maganda ang daloy ng hangin. Huwag kailanman magsasaksak ng generator 
sa iyong circuit sa bahay. Sa halip, direktang isaksak ang mga appliance sa 
mga outlet ng generator. Tiyaking hindi mo rin gagamitin sa loob ang mga grill 
na gumagamit ng uling o propane." 
 -Darwyn Anderson, Direktor ng Safety, Health & Wellness (Kaligtasan, 
Kalusugan, at Kaayusan) 

 
 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 
twitter.com/SEACityLight 
facebook.com/seattlecitylight 
 
May mga tanong, komento, o suhestyon? Tumawag sa (206) 684-3000. 
Patnugot: Nathan MacDonald, nathan.macdonald@seattle.gov 
Available online ang newsletter sa Spanish, Vietnamese, Chinese, Somali, Tagalog at Korean o tumawag sa  
(206) 684-3000. 
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