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Paparating na ang taglamig. Handa ka na ba? 
Narito na naman ang panahong ito! Ang malamig na simoy ng hangin ay nangangahulugang paparating na ang 
panahon ng taglamig. Ito ang ilang mga tip mula sa U.S. Department of Energy (Kagawaran ng Enerhiya ng 
Estados Unidos)* kung paano panatilihing mainit ang katawan habang nakakapagtipid ng kuryente sa panahong 
ito. 
 
Painitin ang Iyong Mga Kwarto sa Pamamagitan ng Init ng Araw 
Panatilihing nakabukas ang iyong mga kurtinang nakaharap sa timog at hayaang natural na painitin ng sinag ng 
araw ang iyong bahay. Huwag kalimutang isara ang mga ito sa gabi! 
 
Takpan ang Mga Bintanang Pinapasukan ng Hangin 
Maglagay ng matibay at malinaw na plastik sa loob ng mga frame ng bintana. Maaari ka rin maglagay ng mga 
insulating drape o shade (mga mahahaba at makakapal na kurtina na nakakatulong para hindi tumagas ang init). 
 
I-adjust ang Temperatura 
Sa simpleng pagbababa ng thermostat nang 10–15 degree sa walong oras, makakatipid ka ng halos 10 
porsiyento sa iyong mga bill sa pagpapainit at pagpapalamig sa isang taon! 
 
Hanapin at Takpan ang Mga Butas 
Maghanap ng mga pagsingaw ng hangin sa mga tubo at puwang sa palibot ng tsiminea. Maglagay ng pantapal o 
magkabit ng mga materyales para sa weatherstripping (pagtatapal sa mga nabubuksan tulad ng pinto at bintana) 
upang palabasin ang malamig na hangin habang pinapanatili ang mainit na hangin sa loob. 
 
Panatilihing Mababa ang Mga Gastos sa Pagpapainit ng Tubig 
Ibaba sa mainit na setting (120°F o 48.89°C) ang temperatura ng iyong water heater. 
 
*energy.gov/energysaver/fall-and-winter-energy-saving-tips 
 
Seksiyon ng Umuupa 
Maging Komportable! 
Kapag nararamdaman mong giniginaw ka na sa iyong inuupahan, huwag dumiretso sa thermostat, sumubok ng 
ibang paraan!  
Narito ang ilang tip upang hindi ginawin: 
 
• Ang pagsusuot ng damit pangginaw kapag lumalamig na ang mga araw ay mas matipid at mas mabisa kaysa sa 

paggamit ng inyong thermostat. 
 
• Maglagay ng kumot o kubrekama sa sopa upang manatiling naiinitan habang nagbabasa o nanonood ng TV. 
 
• Bago pataasin ang temperatura sa thermostat, magpainit ng tubig sa kalan. Makakatulong ang pag-inom ng 

mainit na inumin para uminit ang iyong pakiramdam. 
 
Para sa higit pang tip sa pagtitipid ng pera at kuryente, bumisita sa seattle.gov/light/renterscorner. 
 
 

http://energy.gov/energysaver/fall-and-winter-energy-saving-tips
http://seattle.gov/light/renterscorner


Mag-sign up sa aming Utility Discount Program!   
Sinusuportahan ng Utility Discount Program (Programa ng Diskwento sa Utility) ang mga customer na 
kuwalipikado batay sa kita sa pamamagitan ng 60 porsiyentong deskuwento sa kuryente at 50 porsiyento sa mga 
gastos sa tubig, poso negro at basura; karaniwang makakatipid ng $1,200 kapag pinagsama-sama kada taon.    
 
Maaari kang gabayan ng kinatawan ng serbisyo sa customer sa proseso ng aplikasyon. Tingnan ang mga 
patnubay para sa kwalipikasyon upang makita kung ikaw, o ang kakilala mo tulad ng miyembro ng pamilya o 
kaibigan, ay maaaring maging kuwalipikado. Para sa naka-personalize na tulong sa iyong aplikasyon, tumawag sa 
(206) 684-0268 o matuto pa sa seattle.gov/light/discount. 
 
Mga Pagkawala ng Kuryente  
Sa Pacific Northwest, karaniwan ang mga bagyo sa taglamig at madalas na nagdudulot ng mga pagkawala ng 
kuryente. Kapag walang kuryente, manatiling may kaalaman sa pamamagitan ng outage map (mapa ng mga 
lugar na walang kuryente) ng City Light para sa impormasyon sa pagsasaayos at panahon ng paggawa. Pumunta 
sa: seattle.gov/light/outage para makita ang aming outage map (mapa para makita kung saan walang kuryente).  
  
Life Support Equipment Program  
Nagsisikap ang City Light upang tiyakin na ang lahat ng aming mga customer ay may maaasahang kuryente. 
Lalong mahalaga ito sa mga sambahayan na may kagamitan para sa pagsuporta ng buhay (life-support 
equipment). Inaalok ng City Light ang Life Support Equipment Program (Programa sa Kagamitan para sa 
Pagsuporta ng Buhay) nito upang tulungan ang mga tao sa aming pinagseserbisyuhang lugar na nakadepende sa 
mga de-kuryenteng kagamitan para sa pagsuporta ng buhay.  
 
Ang pagpapatala ay may bisa sa loob ng isang taon at nangangailangan ng muling pagsesertipika bawat taon. 
Para sa karagdagang impormasyon kung paano magpatala sa Life Support Equipment Program, magpadala ng 
email sa  
SCL_Credit_General@Seattle.gov o bisitahin ang aming website seattle.gov/light/LifeSupport. 
 
Pangkaligtasang Tip Mula sa Isang Eksperto 
“Mula sa mga madudulas na mga daan hanggang sa mga mahamog na umaga, maaaaring maging mapanganib 
ang pagmamaneho sa taglamig. Tiyaking handa ang iyong sasakyan para sa panahon ng taglamig, lalo na bago 
bumiyahe nang mahabang distansiya.” 
-Christopher Posten, 
City Light Fleet Equipment Servicer 
 
Nagtatrabaho sa Inyong Komunidad 
May mga tauhan ang Seattle City Light sa mga komunidad na ito na nagsisikap na magbigay ng maaasahang 
serbisyo: 
• Arroyo/South Arbor Heights: Pagkakabit ng mga tubo sa ilalim ng lupa, mga vault at mga ilaw sa kalye upang 

mapalitan ang nalulumang imprastraktura; 
• South Lake Union: nag-i-install ng mga vault at tubo sa ilalim ng lupa para maiugnay ang mga customer sa 

underground na imprastraktura ng Denny Substation; 
• Pioneer Square: ginagawang mas maaasahan ang pagdaloy ng kuryente at sinusuportahan ang pagsasaayos 

ng kalye sa pamamagitan ng pagpalit sa mga luma at sirang tubo sa ilalim ng lupa. 
Hindi kumpleto ang listahang ito. Para sa mga detalye, pumunta sa 
seattle.gov/light/atwork upang magkaroon ng access sa aming mga mapa at matuto tungkol sa mga indibidwal 
na proyekto.  
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Hindi Mo Kayang Kontrolin ang Panahon, Kaya Mong Kontrolin ang Iyong Kaginhawaan 
 
Ibabalik ng City Light sa iyo ang $800-$1,200 kapag nagkabit ka ng bagong heating at cooling system na ductless 
(hindi gumagamit ng tubo). 
 
Narito na ang taglamig, at gayundin ang mga bill sa pagpapainit na kasama nito. Ang mga ductless na heat pump 
na ay mas mahusay kaysa sa karaniwang heating system at maaaring maipababa ang iyong mga gastusin sa 
pagpapainit nang hanggang sa 50 porsiyento. Hindi mo kayang kontrolin ang panahon, kaya mong kontrolin ang 
iyong kaginhawaan at ang iyong mga bill sa pamamagitan ng ductless na sistema. 
 
Bisitahin ang energysolutions.seattle.gov/heating 
o tumawag sa (206) 684-3800 para sa mga karagdagang detalye. 
 
Gumamit ng Ductless At Makatanggap Ng $800–$1,200 na Rebate 
 
Ang mga ductless (hindi gumagamit ng tubo) na heating at cooling system ay nagbibigay sa iyo ng higit na 
kontrol sa temperatura ng iyong tahanan at maaari kang makatipid ng daan-daang dolyar kada taon. 
 
•  Magtipid ng enerhiya at makatipid ng halos 50% sa iyong bill sa de-kuryenteng pagpapainit. 
•  Magkaroon ng mas komportableng tahanan sa pamamagitan ng tahimik na mga bentilador at mas mabuting 

sirkulasyon ng hangin 
•  Mag-enjoy sa paggamit ng air conditioner (isang karaniwang tampok!) sa tag-init 
•  Mabilis, madali at mura ang pag-install 
 
Bumisita sa energysolutions.seattle.gov/heating o tumawag sa (206) 684-3800 para sa mga karagdagang 
detalye. 
 
Ang mga customer na kuwalipikado batay sa kita ay maaaring maging kuwalipikado para sa bagong sistema nang 
libre. 
Bumisita sa seattle.gov/housing/homeowners/weatherization o tumawag sa (206) 684-0244. 
 
Tungkol sa Light Reading 
May mga tanong, komento, o mungkahi? Tumawag sa (206) 684-3000. 
Patnugot: Nathan MacDonald, nathan.macdonald@seattle.gov 
Available din ang newsletter sa Spanish, Vietnamese, Chinese, Somali, Tagalog at Korean online, o tumawag sa 
(206) 684-3000. 
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