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TIN TỨC VỀ BẢO TỒN 
Trò Chơi Ô Chữ Về Bảo Tồn 
Tham gia trò chơi ô chữ Go Green, Get Green (Thực Hiện Môi Trường Xanh, Nhận Môi Trường Xanh) thường 
niên lần thứ năm của chúng tôi và chiến thắng để nhận được giải thưởng WeMo Switch, một thiết bị sử dụng 
WiFi của gia đình quý vị để bật hoặc tắt các thiết bị điện từ bất kỳ địa điểm nào. Hãy truy cập vào 
seattle.gov/light/conservationhero để điền đáp án cho trò chơi ô chữ của quý vị trực tuyến.   
 
GÓC DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ 
Những Ý Tưởng Thông Minh Để Duy Trì Chi Phí Năng Lượng Thấp 
Quý vị đang tìm kiếm ý tưởng để thắp sáng căn hộ của mình nhưng quý vị lo lắng  
về chi phí? Đây là một số gợi ý để bắt đầu: 
 

• Lắp đặt bóng đèn LED. Chúng tiêu thụ năng lượng ít hơn các bóng đèn nóng sáng 80%.  
• Khi mua bóng đèn LED, hãy tìm logo của City Light để được giảm giá ngay tại cửa hàng.  
• Hãy nhớ luôn tắt đèn của khi rời khỏi phòng—chỉ mất vài giây để tiết kiệm hàng giờ điện năng khi quý vị vắng 
mặt! 

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

LUÔN CẢNH GIÁC VỚI SỰ LỪA GẠT 
City Light sẽ không bao giờ gọi điện cho quý vị để yêu cầu thanh toán ngay trên 
điện thoại. Nếu ai đó liên hệ với quý vị và đe dọa sẽ ngừng cung cấp dịch vụ 
nếu quý vị không thanh toán ngay hóa đơn, hãy kết thúc cuộc nói chuyện ngay 
lập tức. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số (206) 684-3000 hoặc truy cập 
seattle.gov/light/endscams để báo cáo âm mưu lừa gạt đó. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
ADVANCED METERING (SỐ ĐO ĐỒNG 
HỒ NÂNG CAO) TIẾP TỤC TRONG NĂM 
2018  
Năm nay, City Light sẽ bắt đầu thay thế các đồng 
hồ đo hiện tại, đã cũ với đồng hồ đo tiên tiến cung 
cấp thông tin tiêu thụ điện năng cho cơ sở qua 
đường mạng không dây. Với hơn 30 nhân công lắp 
đặt tại thực địa, đội ngũ của chúng tôi đang thay thế 
và lắp đặt hơn 1,000 đồng hồ đo một ngày! Hãy 
kiểm tra bản đồ này để tìm thông tin khi nào đội ngũ 
của chúng tôi sẽ lắp đặt các đồng hồ đo tiên tiến 
trong khu phố của quý vị. 
Để biết thêm thông tin về đồng hồ đo tiên tiến và để 
xem bản đồ này trực tuyến, hãy truy cập 
seattle.gov/light/ami/schedule.asp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


TRONG KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ: CÔNG VIỆC CỦA CITY LIGHT 
Các tổ công nhân ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy: 

• 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 với sự hỗ trợ của dự án  Center City Connector Streetcar (Ô Tô Nối Tiếp Đường Phố Tại Trung 
Tâm Thành Phố); 
 
• Pioneer Square (South King Street at Alaskan Way South): dịch chuyển các đường trung chuyển để chuẩn bị 
cho việc phá dỡ Alaskan Way Viaduct; 
 
• Mt. Baker: Nâng cấp các cột điện với sự hỗ trợ của East Link Extension (Tuyến Mở Rộng Đường Kết Nối Phía 
Đông) đã được lên kế hoạch của Sound Transit. 
 

Đây là danh sách chưa đầy đủ. 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 
"Máy phát điện có thể hiệu quả trong lúc mất điện, nhưng cần sử dụng 
chúng một cách cẩn trọng. Luôn sử dụng máy phát điện di động bên 
ngoài, tại các khu vực thông khí tốt. Không bao giờ cắm máy phát điện 
vào mạch điện trong gia đình của quý vị. Thay vào đó, hãy cắm thiết bị 
trực tiếp vào các ổ cắm điện trên máy phát điện. Tương tự, không bao giờ 
sử dụng các bếp nướng bằng than hoặc khí ga propane trong nhà." 
 -Darwyn Anderson, Giám đốc Sở Safety, Health & Wellness (An 
Toàn, Sức Khỏe & Thể Chất) 

 
 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 
twitter.com/SEACityLight 
facebook.com/seattlecitylight 
 
Quý vị có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi? Hãy gọi số (206) 684-3000. 
Biên tập viên: Nathan MacDonald, nathan.macdonald@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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