
Đây là những điều quý vị cần biết khi bị cúp điện 

City Light luôn cố gắng cung cấp nguồn điện đáng tin cậy, nhưng đôi khi quý vị có thể bị cúp điện. Hãy 
sử dụng các nguồn lực sau để cập nhật thông tin trong thời gian bị cúp điện: 

 
 

• Kiểm tra bản đồ cúp điện – seattle.gov/light/outage 

• Theo dõi chúng tôi trên Twitter: twitter.com/SEACityLight 

• Theo dõi các báo cáo thời tiết của địa phương 

Giữ an toàn khi đang cúp điện: 

• Chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ khi cúp điện với nước, thực phẩm, chăn và đèn pin 

• Đứng cách xa đường dây điện bị rơi xuống đất ít nhất 20 feet (khoảng 6 mét)  

• Không bao giờ sử dụng bếp nướng bằng than hoặc khí ga trong nhà 

• Bảo vệ người thân trong gia đình đang phụ thuộc vào thiết bị y tế bằng cách đăng ký Life Support 
program (Chương trình Hỗ Trợ Sự Sống) của chúng tôi 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://powerlines.seattle.gov/outage 

 
 

Năng Lượng Hỗn Hợp 

Năm 2005, City Light trở thành cơ sở đầu tiên trong cả nước đạt được mức trung hòa các-bon. Chúng tôi 
đạt được điều này bằng cách cung cấp điện theo cách có trách nhiệm với môi trường với các cơ sở thủy 
điện sạch của chúng tôi, như quý vị có thể thấy trong bảng nguồn năng lượng điện năm 2019 của chúng 
tôi dưới đây. 

(Hình ảnh) 

*Trong danh mục cung cấp điện của City Light không có nguồn than hoặc khí tự nhiên. City Light mua 
thêm năng lượng để cân bằng hoặc khớp với mức tải và các nguồn năng lượng của mình. Các đơn mua 
hàng này, cùng với các đơn mua hàng trên thị trường được thực hiện bởi Bonneville Power 
Administration (BPA, Cơ Quan Quản Lý Năng Lượng Bonneville), có thể tình cờ bao gồm các nguồn 
năng lượng từ than hoặc khí tự nhiên, được phân phối cho các cơ quan tiện ích. Bất kỳ lượng khí thải 
nào có liên quan đến các đơn mua hàng không xác định trên thị trường đều được khắc phục qua chính 
sách trung hòa khí nhà kính (GHG) của chúng tôi. 

**Nhiên liệu này đại diện một phần năng lượng mua từ BPA. 

  

Đánh giá mức độ an toàn của cây trồng của quý vị trong mùa đông này 

Khi cây đã rụng gần hết lá, giờ là thời điểm tốt nhất để kiểm tra cấu trúc các cây trồng của quý vị. Hãy tìm 
các cành cây bị gãy hoặc nứt có thể rơi xuống khi có bão gió. Để ý các cành cây có tiếp xúc với đường 
dây điện. Nếu cây của quý vị có thể gây ra các vấn đề về an toàn cho đường dây điện, hãy liên hệ với 
Seattle City Light Vegetation Management (Ban Quản Lý Cây Xanh Seattle City Light) tại 
seattle.gov/light/vegetation-management/contact-us.asp hoặc gọi theo số điện thoại (206) 386-1733 để 
được đánh giá mối quan ngại của quý vị. Để biết thêm thông tin về Vegetation Management Program 

https://powerlines.seattle.gov/outage


(Chương Trình Quản Lý Cây Xanh) của Seattle City Light, hãy xem trên trang web của chúng tôi tại 
seattle.gov/light/vegetation-management. Sau khi biết rằng cây trồng của mình đã an toàn, quý vị có thể 
tận hưởng khung cảnh cây trồng dưới ánh hoàng hôn của mùa đông tươi đẹp! 

 
 

Green Up (Phủ Xanh)  

Góp phần tạo nên một tương lai năng lượng xanh hơn, lâu bền hơn thông qua việc tham gia chương 
trình City Light Green Up (City Light Phủ Xanh). Tìm hiểu cách quý vị có thể tạo nên tác động bằng cách 
truy cập seattle.gov/light/greenup gọi theo số điện thoại (206) 684-3800. 

 
 

Thi Công Trong Khu Dân Cư 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 Park: nâng cấp đèn trên cao thành đèn LED tại cầu vượt State Route 509 trên South Cloverdale 
Street. 

• Trên khắp Khu Vực Dịch Vụ của City Light: thay thế các cột điện cũ trên toàn bộ khu vực dịch vụ để 
tăng cường sự an toàn và độ tin cậy. 

Đây là một phần danh sách. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập seattle.gov/light/atwork để xem bản đồ và 
tìm hiểu về từng dự án trong khu dân cư của quý vị. 

 
 

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 (6 mét) và gọi 
911." 

 
 

Hóa Đơn Điện Tử  

Tận hưởng sự tiện lợi khi thanh toán hóa đơn của quý vị trực tuyến! Đăng ký sử dụng Hóa Đơn Điện Tử 
ngay hôm nay để tận dụng các lợi ích này: 

• Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, hoặc số tài khoản tiền gửi 

• Thiết lập các thanh toán định kỳ hoặc thanh toán một lần 

Có sẵn dữ liệu sử dụng năng lượng hàng ngày (nếu quý vị sử dụng đồng hồ điện hiện đại) 

• Dễ dàng đăng ký để biết cách tính hóa đơn theo ngân sách 

• Công cụ dịch vụ khách hàng nâng cao 



• Sống Xanh! Giảm sử dụng giấy!  

Đăng ký ngay: https://myutilities.seattle.gov/eportal/# 

 
 

Seattle City Light 

700 Fifth Avenue 
  PO Box 34023 
  Seattle, WA 98124-4023 

Quý vị có thắc mắc, nhận xét hay gợi ý cho chúng tôi? 
  Gửi email cho chúng tôi tại SCL_Communications@seattle.gov 
   

Có sẵn tờ thông tin bằng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Somali, Tiếng Tagalog và 
Tiếng Hàn tại seattle.gov/light/pubs/lightreading.asp hoặc gọi theo số (206) 684-3000. 
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