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Nhà tuyển dụng với cơ hội việc làm công bằng.  Chỗ ở cho người khuyết tật được bố trí theo yêu cầu. 
Seattle City Light là cơ quan dịch vụ công cộng lớn thứ 10 của đất nước nhằm mục đích đáp ứng vượt mức kỳ vọng của các khách hàng của 

chúng tôi trong việc sản xuất và truyền tải an toàn điện năng có chi phí thấp, đáng tin cậy và có trách nhiệm với môi trường. 

 

Ngày 7 tháng 11 năm 2013 

Để được hỗ trợ bằng tiếng Việt, xin vui lòng liên lạc (206) 816-0486. 
  

THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN TẠM THỜI 
Saturday, Nov. 23, 2013 - 10 p.m. 

 
Kính thưa Quý Khách hàng của Seattle City Light: 
 
Nguồn điện cung cấp cho quý vị sẽ bị cắt tạm thời trong tối đa 8 giờ vào Saturday, Nov. 
23, 2013 – 10 p.m. để nhân viên của Seattle City Light có thể tiến hành bảo dưỡng điện cho 
xưởng bảo dưỡng First Hill Streetcar. Chúng tôi cần cắt điện để nhân viên của City Light có thể 
làm việc một cách an toàn.  
 
Vui lòng Lưu ý:  Nếu quý vị đang cho thuê lại khu đất này và có những người thuê khác, quý vị 
cần liên hệ với người thuê của mình và cho họ biết về ngày giờ và khoảng thời gian cắt điện dự 
kiến. 
 
Để giúp quý vị chuẩn bị cho việc cắt điện này, sau đây là một số điều mà quý vị nên biết: 
 Những khách hàng phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ sự sống chạy bằng điện nên có nguồn 

điện dự phòng và nên biết cách vận hành nó. 
 Thực phẩm sẽ được an toàn trong hầu hết các trường hợp nếu tủ lạnh và tủ đông vẫn đóng 

kín trong khi mất điện.  Nếu nghi ngờ, xin hãy đổ nó. Các doanh nghiệp cũng nên đóng cửa 
ở những khu vực được làm lạnh, việc này sẽ giúp duy trì nhiệt độ lâu hơn. 

 Biết phải sử dụng cửa ra và cửa vào nào trong một tòa nhà được bảo vệ. 
 Biết cách khắc phục bằng tay cửa ga-ra chạy điện của quý vị. Có sẵn chìa khóa khẩn cấp 

nếu cửa ga-ra là lối duy nhất để vào nhà của quý vị. 
 Đôi khi các hệ thống báo động bị kích hoạt khi mất hoặc có điện trở lại; quý vị có thể muốn 

có bất kỳ sắp xếp cần thiết nào với nhà cung cấp của quý vị. 
 Mọi thiết bị hẹn giờ chạy điện sẽ cần được đặt lại; các thiết bị điện nhạy cảm nên được bảo 

vệ trước xung điện và tắt đi để tạo sự bảo vệ tối đa. 
 Nếu quý vị dự định sử dụng một máy phát điện di động, xin hết sức cẩn thận. Không được 

cắm máy phát của quý vị vào một ổ cắm điện; hãy cắm thiết bị của quý vị trực tiếp vào máy 
phát.  Dòng điện được tạo ra trong doanh nghiệp của quý vị có thể dẫn ngược trở lại vào 
trong các đường dây điện bên ngoài, bao gồm các đường dây bị cắt điện hoặc các đường 
dây mà nhân viên đang bảo dưỡng, gây nguy hiểm cho bất kỳ ai ở gần nó.  Máy phát cũng 
có thể nổ, gây ra hỏa hoạn. 

 Đảm bảo các máy tính đã được tắt trước khi cắt điện. 
 
Seattle City Light hiểu rằng việc cắt điện có thể gây ra sự bất tiện, nhưng nhân viên của chúng 
tôi sẽ cố gắng làm nhanh hết sức có thể để khôi phục nguồn điện cho quý vị. Sở cảnh sát, sở 
cứu hỏa và sở y tế đã được thông báo về việc cắt điện này. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan tới 
dự án này, vui lòng liên hệ Đại diện Dịch vụ Bảo dưỡng Điện của chúng tôi, Shelby Calipes qua 
số (206) 386-1635 hoặc shelby.calipes@seattle.gov. Chúng tôi trân trọng sự kiên nhẫn của quý 
vị. 
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