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TRÁNH XA CÁI LẠNH!  
Thật khó tin là mùa đông đã gần kề! Mặc dù nhiệt độ lạnh có thể ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của quý vị, 
chúng tôi có một số gợi ý để giữ ấm cho quý vị và gia đình quý vị đồng thời tiết kiệm năng lượng. 
 
Đổi Chiều Xoay Cánh Quạt Trần Của Quý Vị  
Đặt cánh quạt trần quay theo chiều kim đồng hồ sẽ phân bổ lại hơi nóng bốc lên khắp phòng.  
 
Sưởi Ấm Phòng Của Quý Vị 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! 
 
Mặc Ấm!  
Mặc ấm hơn khi trời lạnh là cách ít tốn kém hơn và hiệu quả hơn so với bật máy điều nhiệt lên mức cao. 
 
Cân Nhắc Sử Dụng Máy Điều Nhiệt Thông Minh 
Máy điều nhiệt thông minh có thể giúp quý vị kiểm soát và theo dõi nhiệt lượng sử dụng khi nhiệt độ bên ngoài 
bắt đầu hạ.  
 
Để biết thêm các gợi ý khác giúp quý vị luôn ấm cúng trong mùa đông, hãy truy cập  
powerlines.seattle.gov/stay-warm-this-winter.  
 
Thay Đổi Về Giá  
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, khách hàng của Seattle City Light sẽ được giảm giá bình quân khoảng 
0.5%. Thay đổi này là hiệu ứng tích lũy của mức 1.9% bình quân tín dụng chuyển qua và 1.5% tăng phụ phí Tài 
Khoản Bình Ổn Giá (RSA). Để tìm hiểu thêm về các thay đổi này, hãy truy cập: powerlines.seattle.gov/rate-
changes.  
 
Quý vị đã sẵn sàng cho mùa bão tuyết chưa?   
Hãy tham khảo những gợi ý sau từ các đối tác của Thành Phố Seattle: 
Từ Seattle Department of Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải Seattle): Giờ là lúc đảm bảo rằng quý vị có mọi 
thứ quý vị cần trong một trận bão tuyết. Đừng quên xẻng xúc tuyết, vì dọn sạch vỉa hè ở trước tòa nhà của quý 
vị là trách nhiệm pháp lý của quý vị để mọi người có thể đi lại an toàn. 
Từ Seattle Public Utilities (Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle): Xới lá để cống thoát nước mưa không bị tắc và 
giúp ngăn ngừa ngập lụt ở khu dân cư của quý vị.   
Để biết thêm các gợi ý giúp chuẩn bị sẵn sàng cho mùa bão, hãy truy cập takewinterbystorm.org. 
 
 
City Light Hoàn Thành Nâng Cấp Cơ Sở Hạ Tầng Đèn Đường Tại Montlake 
Seattle City Light tiếp tục cải thiện sự an toàn cho khách hàng bằng việc đổi đèn đường trong khu vực dịch vụ 
của chúng tôi từ đèn cao áp natri sang đèn đi-ốt phát sáng tiết kiệm năng lượng, hay LED. Các đèn LED mới giúp 
tăng tầm nhìn và sự an toàn cho người đi bộ, người đi xe đạp và tài xế xe hơi.  
 
Mùa thu vừa rồi, các đội nhà thầu đã hoàn thành một dự án dài sáu tháng để thay thế hệ thống đèn đường cũ kỹ 
ở khu vực Shelby-Hamlin/Montlake. Các đội đã thay thế đèn đường, cột và cơ sở hạ tầng ngầm dưới đất bằng 

http://powerlines.seattle.gov/stay-warm-this-winter
http://powerlines.seattle.gov/rate-changes
http://powerlines.seattle.gov/rate-changes
http://takewinterbystorm.org/


thiết bị mới, dựa trên ý kiến của cộng đồng. Hệ thống mới sẽ chiếu sáng tốt hơn và có độ tin cậy cao hơn cho 
khu dân cư. Tìm hiểu thêm về dự án này tại seattle.gov/light/atwork. 
 
Thay Đổi Về Giảm Giá  
Từ năm 2007, Seattle City Light đã làm việc cùng các nhà bán lẻ địa phương để giúp khách hàng của City Light 
chọn những sản phẩm tiết kiệm năng lượng từ quầy hàng bằng việc cung cấp các khoản giảm giá đồ gia dụng và 
chiết khấu tức thời cho sản phẩm chiếu sáng và đầu vòi tắm hoa sen. Mặc dù chúng tôi đang dần kết thúc các 
chương trình giảm giá đồ giặt, đầu vòi hoa sen và đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng từ ngày 31 tháng 12 năm 
2019 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020, hãy để ý xem các gói ưu đãi chương trình mới trong năm 2020! Để tìm 
hiểu thêm, hãy truy cập 
seattle.gov/appliances. 
 
City Light đã cung cấp các khoản giảm giá này từ năm 2007, và với sự tham gia của quý vị cùng sự hỗ trợ của các 
nhà bán lẻ địa phương, chúng tôi đã tạo ra tác động: 

 
62,000 phiếu giảm giá đối với các đồ gia dụng có chứng nhận ENERGY STAR® đã được quy đổi  
 
15 triệu chiết khấu tức thời cho bóng đèn tiết kiệm năng lượng  
 
44,000 chiết khấu tức thời cho đầu vòi hoa sen 
 
Tiết kiệm năng lượng hàng năm 270 triệu kilowatt-giờ, tương đương với năng lượng được sử dụng bởi 31,500 
căn nhà mỗi năm 

 
Lời Khuyên An Toàn từ Người Trong Ngành 
"Các cơn bão mùa đông đôi khi dẫn đến việc các đường dây điện bị rơi xuống đất. Nếu quý vị nhìn thấy một 
đường dây điện dưới đất, luôn giả định rằng nó có điện. Đứng cách xa ít nhất 20 feet và gọi 911." 
 
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 hộp kỹ thuật ngầm, hầm và đèn đường để thay thế cơ sở hạ tầng cũ 
kỹ; 
Beacon Hill: đang thay thế các cột điện cũ kỹ, đường dây trên cao và thiết bị để giúp nâng cấp hệ thống điện 
hiện có; 
Khu Trung Tâm Seattle: chuyển đổi đèn đường hình cầu cũ sang LED; 
Pioneer Square/SODO: nâng cao độ ổn định về điện bằng cách lắp đặt các hộp kỹ thuật ngầm; 
South Lake Union: lắp đặt hầm điện ngầm gần Fairview 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. 
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