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Của Quý Vị

Thông tin về dịch vụ nước, cống rãnh, nước thải và rác của quý vị.

Làm Vườn và Trồng Cây Cảnh Vào 
Mùa Thu Bí Quyết Tiết Kiệm Nước  
Mùa thu là thời gian lý tưởng để quý vị chuẩn bị vườn tược và trồng cây 
cảnh cho năm tới. 
 

loại cây sống quanh năm! Khí trời mát và đất ấm giúp rễ cây phát triển 
mạnh trước mùa hè khô.   

Có thắc mắc về vườn tược?
Liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp Trực Tiếp Làm Vườn ở số  
(206) 633-0224 hoặc email www.gardenhotline.org.

Vào www.savingwater.org để tính lượng phân ủ, xem video trồng cây 
mùa thu và nhiều thứ khác.
  

Thời tiết nóng ở mức kỷ lục vào mùa hè này đã khiến nhiều cư dân Seattle 
mong mưa vào mùa thu và mùa đông. Cho đến khi có mưa đều đặn trở lại, 
Seattle Public Utilities yêu cầu quý vị kiểm soát kỹ lượng nước tiêu thụ 
bằng cách làm những điều sau đây:

• Trải hai inch bổi cây trên các luống đất trồng cây và chung quanh  
cây cối.

• Nếu quý vị vẫn tưới nước ngoài sân, hãy tưới lúc 8 giờ sáng hoặc  
sau 7 giờ tối. 

• Chỉ giặt đồ và rửa chén khi máy đầy. 
• Chỉ rửa xe ở chỗ dùng bằng nước tái chế.
• Dùng chổi – để chùi rửa sàn gỗ ngoài sân, patio, đường lái xe vào nhà 

và vỉa hè thay vì dùng vòi nước xịt.
• Tắt nước trong khi đánh răng hay cạo râu.
• Sửa bồn cầu bị rỉ nước và vòi nước ở bồn rửa bị nhiễu giọt. 

Muốn biết thêm bí quyết sử dụng nước đúng cách, hãy vào  
www.savingwater.org. 

Nguồn Cung Cấp Nước

Ngày Trồng Cây của Seattle 
Hãy tham gia Ngày Trồng Cây Hằng Năm Lần Thứ 10 của Seattle vào thứ Bảy, ngày 7 tháng Mười Một để trồng cây cho rừng tương lai của Seattle trong công 
viên mà quý vị thích! Đây sẽ là buổi kỷ niệm cho rừng thành thị của Seattle và mọi người đều có thể giúp! Giúp chúng tôi trồng cây lớn và những loại cây nhỏ 
khác trong các công viên trong toàn Thành Phố, hầu giữ cho Seattle được lành mạnh và xanh tươi trong tương lai. Để biết thêm chi tiết và ghi danh, hãy vào 
mạng điện toán của chúng tôi tại www.greenseattle.org, hoặc gọi số (206) 905-6943.

Sử Dụng Nước Cẩn Thận Giúp  
Ích Cho Cá Hồi
Cá hồi và việc tiết kiệm nước giúp ích cho nhau thế nào? Tiết kiệm nước 
trong mùa hè và mùa thu giúp không lãng phí nước sông dành cho cá hồi 
và thú hoang.  Những hành động của quý vị có thể giúp tiết kiệm tiền trong 
hóa đơn nước và bảo vệ cá hồi cũng như môi trường sống nước ngọt. Quý 
vị có thể thấy sự cố gắng của quý vị được bù đắp khi cá hồi trở về hằng 
năm tại các dòng sông địa phương của chúng ta. Tìm hiểu khi nào cá hồi 
trở về và ở đâu bằng cách xem trong www.kingcounty.gov/salmon và bấm 
vào “Salmon SEEson.”

• Trải 2 hoặc 3 inch bổi cây (lá cây 
rụng, gỗ dăm hoặc phân ủ) trên mặt 
những chỗ đất trần. Bổi cây giúp 
bảo vệ rễ cây khi thời tiết bị đóng 
băng.  

• Tắt vòi nước tưới tự động của quý 
vị. Tưới nước cho cây trong mùa 
thu có thể làm cho cây chậm ngủ, 
và dễ bị đóng băng sớm. 

• Trồng những cây, bụi cây mới hoặc 
Xem Cá Hồi tại Công Viên Carkeek 
Đến xem hàng trăm con cá hồi trở về Piper’s Creek tại Công Viên Carkeek. 
Hưởng ứng công việc tình nguyện viên trong chương trình Salmon Steward 
vào những ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 7 tháng Mười Một – 6 tháng 
Mười Hai, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa và tìm hiểu xem quý vị có thể làm 
gì để giúp giữ cho môi trường sống của cá hồi được lành mạnh. Sẽ có các 
sinh hoạt dành cho trẻ em, có thức ăn, nước uống nóng, và nghe nhạc 
tại Buổi Vui Chơi Ngắm Cá Hồi ở Piper’s Creek, vào thứ Sáu,  
ngày 27 tháng Mười Một, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa.

Vào www.seattle.gov/protectourwaters để tìm hiểu thêm. 
Có thắc mắc? Email Bill Malatinsky ở địa chỉ bill.malatinsky@seattle.gov 
hoặc gọi số 206-684-5999 hoặc vào http://bit.ly/SalmonStewards



Cần Giúp 
với Hóa Đơn Của Quý Vị 
Quý vị có biết rằng quý vị có thể được giảm 
50 phần trăm trong hóa đơn Seattle Public 
Utilities (SPU) của quý vị qua Chương Trình 
Giảm Giá Tiện Ích không?  Những chủ nhà và 
người thuê nhà hội đủ điều kiện về lợi tức đều 
được hợp lệ. 

Muốn biết quý vị có đủ điều kiện hay không,  
hãy vào www.seattle.gov/mybill hoặc gọi 
206-684-0268 để bắt đầu. 
Những người ở nhà chính phủ được liên bang tài trợ, kể cả 
Chương Trình Số 8 không hợp lệ hưởng chương trình này.

Hãy Đóng Góp. Có Giá Đặc Biệt. Bảo Vệ Phẩm  
Chất Nước.
Seattle Public Utilities tặng coupon Chinook Book trong điện thoại di động (trị giá $15) cho 
đến khi hết. Những người có điện thoại thông minh được sử dụng Chinook Book app một 
năm với hơn 400 coupon. Không có điện thoại thông minh? Có thể dùng coupon bằng giấy. 

Hãy vào link thăm dò ý kiến dưới đây để cập nhật chi tiết. 

1.   Hãy vào www.surveymonkey.com/s/protectingseattleswaterways
2.   Đóng góp để bảo vệ phẩm chất nước.
3.   Được nhận coupon MIỄN PHÍ để đi chợ, giải trí, ăn tối, đi chơi, rửa xe, 
    chăm sóc súc vật, vườn tược và nhiều thứ khác!

Tham dự Buổi Học  
Hướng Dẫn Sửa Xe Bị 
Rò Rỉ - MIỄN PHÍ Trị Giá 
$125!  
Học cách bảo trì xe của quý vị và bảo vệ Puget 
Sound! Xe của quý vị sẽ được thợ máy chuyên 
môn kiểm tra. Tìm xem xe của quý vị có bị rỉ 
không và tìm ra nguyên nhân bị rỉ. Xe bị rỉ là xe 
không an toàn, và nó còn gây hại cho Puget Sound. 
 
Chọn một trong những ngày này và đến học tại 
Trường Đại Học South Seattle ở West Seattle:
19 tháng Chín, 17 tháng Mười, hoặc 14 tháng 
Mười Một. Các lớp từ 9 giờ sáng – 1 giờ chiều.

Tìm hiểu thêm hoặc ghi danh trong mạng điện  
toán tại: www.seattle.gov/util/autoleaks
Có thắc mắc, hãy gọi số (206) 615-1222 hoặc 
email SPU_EPTResources@seattle.gov

Chuẩn Bị cho Bão Mùa Đông 
Quý vị đã chuẩn bị để ứng phó với bão tuyết mùa đông chưa? Sau đây là những điều quý vị có thể làm 
ngay từ bây giờ để chuẩn bị:

• Dùng cào hoặc chổi để dọn sạch lá cây và rác khỏi các đường cống thoát nước trong khu 
 của quý vị (chỉ khi nào công việc đó an toàn). Nếu thấy cống thoát nước trên mặt đường có vẻ như 

bị nghẹt, hãy gọi số (206) 386-1800.
• Dọn sạch các máng xối và ống dẫn nước mưa.
• Chuẩn bị đồ dùng khẩn cấp cho gia đình. Dự trữ đủ nước, thực phẩm và những đồ dùng cần thiết 

khác trong nhà (đèn pin, radio bằng pin hoặc quay bằng tay, chăn mền) để sử dụng khi cần 
 ít nhất là trong ba ngày.
• Lập kế hoạch ứng phó với thiên tai cho gia đình.
• Đừng xuống những tầng hầm bị ngập nước. Xem lại bảo hiểm nhà của quý vị để biết có mua bảo 

hiểm lụt hay không.
• Bảo vệ không để cho các ống nước bị đóng băng ở những chỗ ngoài trời hoặc không có sưởi  

(gác xép, tầng hầm và nhà xe) bằng cách quấn băng keo và vật liệu cách nhiệt.

Để biết thêm cách chuẩn bị ứng phó với bão tuyết mùa đông, hãy vào www.takewinterbystorm.org.

Được biết tin sớm  
bằng
Được nhận thông báo hiện tại về những tình 
huống khẩn cấp, thời tiết khắc nghiệt, sự an toàn, 
sức khỏe, tiện ích bị gián đoạn, và những tai nạn 
giao thông lớn từ AlertSeattle của Thành Phố 
Seattle. 
AlertSeattle cho quý vị được ghi danh trong 
mạng điện toán để nhận những thông báo 
bằng tin nhắn (text message), email, lời nhắn 
(voice message), và mạng truyền thông xã hội 
(Facebook và Twitter). Dịch vụ này được cung 
cấp miễn phí bởi Thành Phố Seattle; tuy nhiên, 
có thể phải trả lệ phí cho tin nhắn hoặc dữ  
liệu (data).  
Tìm hiểu thêm và ghi danh trong alert.seattle.gov.

Bỏ thức ăn dư, thừa, giấy lau miệng, thậm chí cả xương vào thùng Rác Thực Phẩm & Rác Làm 
Vườn màu xanh lá cây, để chúng trở thành phân ủ cho sân và vườn của quý vị.  

• Bỏ rác thực phẩm trong thùng đựng rác có nắp để ở nhà bếp.
• Lót thùng đựng bằng bao có thể phân hủy, khăn lau bằng giấy hoặc giấy báo.
• Để không có mùi hôi, mỗi vài ngày hãy mang rác đó ra đổ vào thùng lớn để ngoài sân. 

Rác thực phẩm không được đổ trong thùng rác thường. 
Hãy vào www.seattle/gov/util/foodwaste hoặc gọi số (206) 684-3000 để biết thêm chi tiết.

Muốn biết cách ủ phân rác thực phẩm dễ dàng; huấn luyện và kỹ thuật, hãy vào  
www.seattle.gov/util/apartmentfoodwaste hoặc gọi số 
(206) 684-8717. Nếu có vấn đề với dịch vụ SPU (206) 684-7665.  

PHÂN HỦY ĐỂ TIẾP TỤC CUỘC SỐNG. 
Không được phép cho rác thực phẩm vào thùng rác. 


