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Mùa đông đang tới. Quý vị đã sẵn sàng chưa? 
Thời gian mùa đông lại đang đến gần! Không khí giá lạnh có nghĩa là mùa đông đang tới. Đây là một 
số gợi ý từ U.S. Department of Energy (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ)* để giúp quý vị giữ ấm trong khi vẫn 
tiết kiệm năng lượng trong mùa đông này. 
 
Làm Ấm Phòng Bằng Ánh Nắng Mặt Trời 
Mở rèm hướng nam và để cho ánh nắng mặt trời sưởi ấm nhà của quý vị một cách tự nhiên. Đừng 
quên đóng rèm vào ban đêm! 
 
Che Chắn Các Cửa Sổ Hở, Lọt Gió Lùa 
Đặt miếng ni-lông trong và dầy bên trong các khung cửa sổ của quý vị. Quý vị cũng có thể lắp đặt màn 
che hoặc mành rèm cửa sổ cách nhiệt. 
 
Điều Chỉnh Nhiệt Độ 
Chỉ cần điều chỉnh bộ điều khiển nhiệt độ xuống 10–15 độ trong tám tiếng cũng có thể giúp quý vị tiết 
kiệm khoảng 10 phần trăm hóa đơn sưởi ấm và làm mát mỗi năm! 
 
Tìm và Hàn/Gắn Các Chỗ Hở 
Tìm những chỗ hở không khí trong đường ống và khoảng trống xung quanh các lò sưởi. Hàn/gắn bổ 
sung hoặc lắp đặt dải kim loại giữ nhiệt để ngăn không khí lạnh ở bên ngoài và giữ không khí ấm ở 
bên trong. 
 
Giảm Chi Phí Làm Nóng Nước 
Điều chỉnh nhiệt độ bình nóng lạnh sang chế độ nước ấm (120°F). 
 
*energy.gov/energysaver/fall-and-winter-energy-saving-tips 
 
Góc Dành Cho Người Thuê Nhà 
Giữ Ngôi Nhà Ấm Cúng! 
Khi quý vị bắt đầu cảm thấy lạnh giá trong ngôi nhà thuê của mình, đừng dùng bộ điều khiển nhiệt độ 
mà hãy sử dụng cách thức khác!  
Đây là một số gợi ý để giữ ấm: 
 

• Mặc ấm hơn vào những ngày lạnh giá giúp tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn là điều chỉnh nhiệt độ 
cao lên ở bộ điều khiển nhiệt độ. 

 
• Để một chiếc chăn đắp chân hoặc tấm mền đắp ở sofa để giữ ấm trong khi đọc sách hoặc xem tivi. 

 
• Trước khi điều chỉnh nhiệt độ cao lên ở bộ điều khiển nhiệt độ, hãy đun nước uống. Uống đồ ấm có 
thể giúp quý vị cảm thấy ấm hơn. 

 
Để có thêm các gợi ý tiết kiệm tiền bạc và năng lượng, hãy truy cập seattle.gov/light/renterscorner. 
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Đăng ký Utility Discount Program!   
Utility Discount Program (Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Tiện Ích Sinh Hoạt) hỗ trợ khách hàng đủ 
tiêu chuẩn về thu nhập với khoản giảm giá 60 phần trăm chi phí điện và 50 phần trăm chi phí nước, 
nước thải và rác thải; với khoản tiết kiệm trung bình của tất cả các loại là $1,200 một năm.    
 
Một đại điện dịch vụ khách hàng có thể hướng dẫn quý vị trong suốt quá trình nộp hồ sơ đăng ký. Hãy 
tìm hiểu các hướng dẫn về điều kiện hội đủ để xem liệu quý vị, hoặc ai đó quý vị biết như thành viên 
gia đình hoặc bạn bè, có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình. Để được trợ giúp cá nhân hóa theo 
hồ sơ đăng ký của quý vị, hãy gọi (206) 684-0268 hoặc tìm hiểu thêm tại seattle.gov/light/discount. 
 
Mất Điện  
Tại Tây Bắc Thái Bình Dương, các cơn bão mùa đông thường xuyên xảy ra và gây ra những sự cố 
mất điện. Khi các sự cố mất điện phát sinh, hãy cập nhật thông tin với bản đồ mất điện của City Light 
để có thông tin về diễn tiến và khung thời gian phục hồi điện lưới. Truy cập: seattle.gov/light/outage để 
xem bản đồ mất điện.  
  
Life Support Equipment Program  
City Light hoạt động để đảm bảo rằng tất cả khách hàng của chúng tôi đều có nguồn năng lượng đáng 
tin cậy. Điều này đặc biệt quan trọng với những hộ gia đình có thiết bị hỗ trợ sự sống. City Light cung 
cấp chương trình Life-Support Equipment Program (Chương Trình Thiết Bị Hỗ Trợ Sự Sống) để trợ 
giúp những người ở trong khu vực dịch vụ của chúng tôi, những người phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự 
sống sử dụng điện.  
 
Đăng ký ghi danh có giá trị trong một năm và cần tái chứng nhận mỗi năm. Để biết thêm thông tin về 
cách đăng ký ghi danh vào chương trình Life Support Equipment Program, hãy gửi email đến  
SCL_Credit_General@Seattle.gov hoặc truy cập trang web của chúng tôi seattle.gov/light/LifeSupport. 
 
Lời Khuyên An Toàn Từ Người Trong Ngành 
"Từ những con đường trơn trượt đến những buổi sáng mù sương, lái xe vào mùa đông có thể trở nên 
nguy hiểm. Đảm bảo phương tiện của quý vị sẵn sàng cho điều kiện thời tiết mùa đông, đặc biệt trước 
một chuyến đi xa." 
-Christopher Posten, 
-Paul Roach, Nhân Viên Dịch Vụ Thiết Bị Theo Đội Nhóm của City Light 
 
Tại Công Trường Trong Khu Phố Của Quý Vị 
Các nhóm nhân viên của Seattle City Light ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp dịch vụ 
đáng tin cậy: 

• Arroyo/South Arbor Heights: Lắp đặt các ống dẫn, hầm ngầm và đèn đường để thay thế cơ sở hạ 
tầng đã cũ hỏng; 
• South Lake Union: lắp đặt đường hầm và ống dẫn để kết nối khách hàng với cơ sở hạ tầng ngầm 
của Denny Substation;  
• Pioneer Square: tăng cường độ tin cậy của dịch vụ điện và hỗ trợ phục hồi đường dẫn ngầm bằng 
cách thay thế các ống dẫn ngầm cũ, đã hư hỏng. 

Đây là danh sách chưa đầy đủ. Để biết chi tiết, hãy truy cập 
seattle.gov/light/atwork để truy cập bản đồ và tìm hiểu về từng dự án.  
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Quý Vị Không Thể Kiếm Soát Được Thời Tiết, Nhưng Quý Vị Có Thể Kiểm Soát Được Sự Thoải 
Mái Của Quý Vị 
 
City Light sẽ hoàn lại cho quý vị $800-$1,200 khi quý vị lắp đặt hệ thống sưởi ấm và làm mát không 
ống dẫn. 
 
Những ngày lạnh giá mùa đông đang đến và cùng với nó là hóa đơn sưởi ấm. Máy bơm nhiệt không 
ống dẫn hiệu quả hơn hệ thống sưởi ấm điện tiêu chuẩn và có thể làm giảm các chi phí sưởi ấm của 
quý vị lên đến 50%. Quý vị không thể kiếm soát được thời tiết, nhưng quý vị có thể kiểm soát được sự 
thoải mái và các hóa đơn của quý vị với hệ thống không ống dẫn. 
 
Truy cập energysolutions.seattle.gov/heating 
hoặc gọi (206) 684-3800 để biết thêm thông tin. 
 
Hãy Sử Dụng Hệ Thống Không Ống Dẫn Và Nhận Khoản Giàm Trừ $800–$1,200 
 
Các hệ thống sưởi ấm và làm mát không ống dẫn giúp kiểm soát nhiệt độ trong nhà quý vị tốt hơn và 
có thể tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi năm. 
 
• Tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm lên tới 50% hóa đơn sưởi ấm bằng điện của quý vị 
• Trải nghiệm một ngôi nhà thoải mái hơn với những cây quạt êm ái và giúp lưu thông không khí 
• Tận hưởng điều hòa không khí (một tính năng tiêu chuẩn!) vào mùa hè 
• Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và giá cả phải chăng 
 
Truy cập energysolutions.seattle.gov/heating hoặc gọi (206) 684-3800 để có thêm thông tin chi tiết. 
 
Khách hàng hội đủ điều kiện về thu nhập có thể đủ tiêu chuẩn nhận một hệ thống mới miễn phí. 
Truy cập seattle.gov/housing/homeowners/weatherization hoặc gọi (206) 684-0244. 
 
Thông Tin Về Light Reading 
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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