
Light Reading 
Tháng 9/Tháng 10 Năm 2019 
 
City Light Khai Trương “World’s Coolest Substation” 
Năm nay, Seattle City Light đã khai trương trạm biến áp mới đầu tiên trong hơn 30 năm—Denny Substation—
trong khu vực South Lake Union. Vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7, gần 1,000 thành viên cộng đồng đã tập trung tại 
khu vực trong khu dân cư Cascade để khai trương Denny Substation và các hạng mục tiện ích công cộng của 
trạm với cộng đồng. Khách tới dự thưởng thức đồ ăn từ xe bán hàng lưu động, âm nhạc và kem đồng thời khám 
phá một số lợi ích công cộng của trạm: các tác phẩm nghệ thuật, đường đi bộ được nâng cao, khu vực thả rông 
chó và các không gian cộng đồng. 
 
Với biệt hiệu “the world’s coolest substation” (trạm biến áp thú vị nhất thế giới) do  Fast Company đặt, Denny 
Substation là một ví dụ độc đáo về cơ sở hạ tầng mang tính cách tân được xây dựng trong khu dân cư luôn biến 
đổi, đông đúc và đa dạng. City Light hợp tác với cộng đồng để thiết kế trạm biến áp mới sao cho phù hợp với đặc 
điểm của khu dân cư, đem lại cho cộng đồng các tiện ích và đóng vai trò là một hình mẫu về sự bền vững về môi 
trường. 
 
Được hòa lưới điện vào tháng 5 năm 2018, Denny Substation là một tài sản dài hạn cho toàn bộ hệ thống của 
City Light và sẽ đem lại sự ổn định và linh hoạt cho các trạm biến áp gần kề. Trạm biến áp mới này được thiết kế 
với tuổi thọ ước tính chừng 50-100 năm với khả năng đáp ứng các nhu cầu trong tương lai của khu dân cư này 
và cả các khu vực khác. Hãy nhớ ghé thăm trạm trong lần tới quý vị đến South Lake Union! 
 
Tham Gia Utility Discount Program  
Utility Discount Program (Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích) hỗ trợ các khách hàng đủ tiêu chuẩn về thu nhập một 
khoản giảm giá 60% tiền điện và 50% tiền nước, nước thải và chi phí đổ rác. Người tham gia chương trình trung 
bình tiết kiệm được $1,200 một năm!  
 
Để xem hướng dẫn về điều kiện hội đủ, trợ giúp cá nhân hóa và các thông tin khác, hãy gọi số (206) 684-0268. 
Thông tin này cũng có sẵn trực tuyến tại seattle.gov/light/discount.  
  
Khi Xảy Ra Mất Điện, Hãy Nắm Bắt Tình Hình  
Trong vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, các cơn lốc mùa thu khá phổ biến và thường gây mất điện. Khi sự cố mất 
điện xảy ra, hãy duy trì 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 của chúng ta. 
 
Green Up!  
Tạo ra tác động bằng cách góp phần tạo nên một tương lai xanh hơn, với nguồn năng lượng lâu bền hơn thông 
qua việc tham gia chương trình City Light Green Up (Phủ Xanh). Chỉ cần cộng thêm $3, $6 hoặc $12 vào hóa đơn 
hàng tháng của quý vị. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập seattle.gov/light/greenup hoặc gọi đến số (206) 684-
3800. 
 
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 và cách xa ngôi nhà." 
Hernann Ambion 
Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng Cao Cấp 
 

http://seattle.gov/light/discount
http://seattle.gov/light/outage
http://seattle.gov/light/greenup


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: đang lắp đặt các ống dẫn, hầm ngầm và đèn đường để thay thế cơ sở hạ tầng 
đã cũ hỏng; 
 
• Trung Tâm Seattle: thay các đèn đường hình cầu truyền thống bằng đèn LED; 
 
• Montlake: đang lắp đặt các ống dẫn ngầm và đèn đường LED mới; 
 
• Pioneer Square/SODO: đang gia tăng sự ổn định của điện bằng cách lắp đặt các ống dẫn ngầm. 
 
• SODO/Industrial District: đang lắp các bộ sạc xe điện cho công chúng sử dụng tại South Service Center của cơ 
quan tiện ích này; 
 
• South Lake Union: đang lắp đặt một hầm điện ngầm gầnFairview Avenue North và Republican Street. 

 
Đây là danh sách chưa đầy đủ. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập seattle.gov/light/atwork để xem bản đồ và tìm 
hiểu về từng dự án. 
 
Cùng Giao Lưu! 
Cập nhật tin tức với City Light từ thông tin về việc mất điện đến những sự thật thú vị về dịch vụ tiện ích trên 
phương tiện truyền thông xã hội! 
Theo dõi, thích và chia sẻ! twitter.com/SEACityLight, facebook.com/SeattleCityLight, 
youtube.com/SeattleCityLight 

http://seattle.gov/light/atwork
http://twitter.com/SEACityLight
http://facebook.com/SeattleCityLight
http://youtube.com/SeattleCityLight

