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Cách Nhân viên đọc Đồng hồ Đọc Đồng hồ của Quý vị
Nhìn bên trong của hộp đồng hồ đo nước của quý vị. Quý vị có thể phát hiện thấy bụi bẩn, 
nước đọng, cây, mạng nhện và nhiều thứ khác. Với tất cả những trở ngại này, liệu nhân viên 
đọc đồng hồ có thể thực sự đọc đồng hồ đo của quý vị đủ tốt để đảm bảo hóa đơn mà quý vị 
nhận được hai hàng tháng một lần là chính xác không? Câu trả lời ngắn gọn là: có! 

23 nhân viên đọc đồng hồ của Seattle Public Utilities (SPU) làm việc trên 617 tuyến đọc số 
đồng hồ ở khắp Seattle và xung quanh Quận King, hoàn thành tổng số 1,1 triệu lượt đọc mỗi 
năm. Công việc của họ là đảm bảo rằng mỗi đồng hồ đo nước khu dân cư được đọc 6 lần 
một năm để cung cấp hóa đơn tiền nước kịp thời và chính xác cho các khách hàng của SPU.

Các Thủ thuật của Công việc
Mỗi nhân viên đọc đồng hồ mang một loạt các công cụ để hỗ trợ việc tiếp cận đồng hồ đo 
nước đủ lâu để có được một kết quả chính xác. Đây là một số trở ngại phổ biến nhất mà họ 
phải đối mặt, và các công cụ mà họ sử dụng để khắc phục:

Một hộp đồng hồ có đầy bụi bẩn  
Thông thường, khi một nhân viên đọc 
đồng hồ mở nắp một hộp đồng hồ đo thì sẽ 
thấy một đống bụi bẩn. Một cái xẻng nhỏ là 
tất cả những gì họ cần để có thể nhìn thấy 
mặt đồng hồ đo. 

Một hộp đồng hồ đo đầy nước  
Khi trời mưa, một vài hộp đồng hồ đo có thể 
có đầy nước. Nhân viên đọc đồng hồ mang 
theo một ống nhựa sạch, hở ở một đầu ống 
mà họ cho xuống nước để xem đồng hồ đo. 

Một nắp đậy mặt đồng hồ bị xước  
Sau nhiều năm dưới đất, vỏ bọc của mặt đồng 
hồ đo nước có thể trở nên đục với các vết 
xước và bụi bẩn. Một cái phun nước nhanh 
giúp cho nhân viên đọc đồng hồ nhìn rõ các 
con số trên mặt đồng hồ. 

Xem các video về việc đọc số đồng hồ: truy cập địa chỉ bit.ly/SPU_MeterReading

Các chướng ngại vật  
Tất cả mọi thứ từ bụi cây việt quất đến các xe 
đang đỗ đều có thể gây khó khăn khi tiếp cận 
đồng hồ đo của quý vị. Nhân viên đọc đồng 
hồ mang theo dụng cụ cắt tỉa để khắc phục 
sự phát triển quá mức của cây cối, nhưng 
một số vật cản không thể vượt qua được. 
Trong trường hợp đó, họ sẽ để lại cho quý vị 
một ghi chú.

Quý vị Đã Chuẩn Bị cho Mùa 
Đông Chưa?
Gió bão, mưa lớn, tuyết, và  băng đá cả đều 
là điều bình thường của mùa đông ở vùng 
Tây Bắc chúng ta. Sau đây là một số điều quý 
vị có thể làm ngay từ bây giờ để chuẩn bị:

Làm sạch lỗ thoát nước 
Dọn sạch lá cây và rác ở các lỗ thoát 
nước để tránh việc đường phố bị lụt 
trong khu phố của quý vị. Nếu một lỗ 
thoát nước có vẻ bị tắc dưới bề mặt, 
thì hãy gọi điện thoại cho Trung tâm 
Ứng phó Hoạt động của Seattle Public 
Utilities theo số 206-386-1800.

Ghi danh vào chương trình  
AlertSeattle  
AlertSeattle là hệ thống báo động khẩn 
cấp chính thức được Thành Phố Seattle 
sử dụng để liên lạc với cư dân của thành 
phố. Đăng ký: www.alert.seattle.gov.

Tạo đồ dùng khẩn cấp cho gia đình  
Dự trữ đủ nước, thực phẩm và những 
đồ dùng khác trong nhà (đèn pin, 
radio chạy bằng pin/quay bằng tay, 
chăn mền) để gia đình của quý vị sử 
dụng cho ít nhất hai tuần.

Để biết thêm các gợi ý chuẩn bị cho thời 
tiết và các danh sách kiểm tra, hãy truy cập 
địa chỉ www.takewinterbystorm.org.



Tái chế Đồ dùng Nghỉ lễ của Quý vị
Từ Lễ Tạ ơn đến Ngày Năm Mới, rác thải hộ gia đình ở Hoa Kỳ tăng 
thêm 25%—khoảng 1 triệu tấn mỗi tuần! Để góp phần giảm lượng rác 
thải bổ sung đó, hãy xem danh sách sau đây về các mẹo tái chế đồ dùng 
nghỉ lễ:

• Giấy Gói Xốp  
Giấy gói xốp tái sử dụng là rất tốt cho việc lưu trữ các vật dụng dễ 
vỡ. Nếu quý vị không thể sử tái sử dụng nó, thì hãy gói nó lại với 
nhau trong một cái túi nhựa, sau đó quăng bỏ nó vào thùng rác tái 
chế của quý vị.

• Giấy Gói Quà  
Hầu hết giấy gói quà có thể tái chế trong giỏ tái chế tại nhà của 
quý vị. Một ít băng dính thì không sao, nhưng hãy loại bỏ các 
mảng băng dính lớn.

• Đèn dùng Ngày Lễ  
Trong mùa nghỉ lễ, các chương trình tái chế đèn dùng ngày 
lễ thu gom các sợi dây đèn cũ của quý vị và tái chế dây đồng 
bên trong chúng. Tìm một địa điểm tại địa chỉ www.bit.ly/
recycleholidaylights.

• Những miếng xốp nhỏ để chèn trong thùng đồ  
Những miếng bọt xốp nhỏ chèn trong thùng đồ không thể tái chế, 
nhưng chúng là loại có thể tái sử dụng. Nhiều cửa hàng quà tặng 
và các trung tâm vận chuyển sẽ chấp nhận những miếng xốp nhỏ 
sạch để chèn trong thùng đồ sạch miễn phí để sử dụng trong đóng 
gói và vận chuyển.

Để có câu trả lời cho các câu hỏi khác "Nó đi đâu?" của quý vị, hãy  
sử dụng công cụ tra cứu của chúng tôi tại địa chỉ  
www.seattle.gov/util/wheredoesitgohoặc tweet chúng  
tôi @SeattleSPU với #WhereDoesItGo.

Cây cối và Cây Xanh của Kỳ nghỉ Khác Từ ngày 26 tháng 
12-ngày 31 tháng 1, ngày hội cây cối (được tỉa còn 6 feet 
trở xuống) và cây xanh có thể được đặt bên đường để được 
thu gom vào ngày thu gom thông thường của quý vị mà 
không phải trả thêm phí. Ở các căn hộ, một cây có thể được 
đặt bên cạnh mỗi thùng đựng thức ăn và rác sân vườn mà 
không phải trả thêm phí mỗi ngày thu gom. Cây cối sẽ 
được ủ phân tại một cơ sở ủ phân. 

Làm phân hữu 
cơ miễn phí cho 
cây xanh trong 
dịp lễ: 26 tháng 
12-31 tháng 1

Lịch Thu Gom Mùa Đông
Không có lịch thu gom vào Lễ Tạ ơn  
Nếu ngày thu gom thông thường của quý vị là vào ngày Lễ Tạ ơn 
năm nay (Thứ Năm, ngày 23 tháng 11), thì rác, đồ tái chế, và/hoặc 
thức ăn và rác trên sân của quý vị sẽ được thu gom vào ngày hôm 
sau (Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11). Để biết ngày thu gom rác hoặc 
để báo dịch vụ rác quên không thu gom rác, hãy truy cập địa chỉ 
www.seattle.gov/util hoặc gọi điện thoại tới số 206-684-3000.
Thu gom Rác Vào Ngày Có Tuyết/Có Băng Đá 
Khi trời có tuyết hoặc có băng đá, 
hãy truy cập địa chỉ  
www.seattle.gov/util, tìm thông tin 
về chúng tôi trên phương tiện thông 
tin đại chúng, hoặc xem tin tức địa 
phương của quý vị để biết xem dịch 
vụ thu gom rác của quý vị có bị hoãn 
hay không.
Quý vị cũng có thể đăng ký 
AlertSeattle để có các cập nhật về lịch 
trình thu gom rác kịp thời. Truy cập: 
www.alert.seattle.gov.

Bảo vệ Đường ống của Quý vị: không đổ dầu mỡ 
xuống cống
Có kế hoạch cho một bữa ăn ngày lễ lớn? Các chất béo, dầu, và 
mỡ từ việc nấu ăn có thể tích tụ trong các ống cống, gây tắc nghẽn 
và ngập nước tốn kém. Bảo vệ đường ống của quý vị với ba bước 
đơn giản:

1. Làm mát, cho vào hộp, vứt nó đi 
Đổ chất béo, dầu, và dầu mỡ vào trong một  cái hộp có thể đậy 
nắp, dùng một lần. Đóng lại và để vào tủ lạnh cho đến khi đông 
cứng, sau đó vứt cái hộp đó vào thùng rác.

2. Lau phần còn lại 
Sử dụng khăn giấy để thấm một lượng nhỏ chất béo, dầu, và mỡ. 
Vứt khăn giấy bẩn đó vào chỗ ủ phân trong bếp hoặc thùng đựng 
thức ăn gia đình và thùng rác.

3. Cạo trước khi quý vị rửa 
Cạo thức ăn thừa còn sót lại trên đĩa trước khi rửa chúng trong 
bồn rửa.

Hãy xem điều gì xảy ra khi quý vị đổ chất béo, dầu, và 
mỡ xuống cống của quý vị: bit.ly/SPU_FOG

Nấu ăn với dầu ăn? Không đổ dầu ăn xuống cống! Bỏ dầu ăn đi 
đúng cách để bảo vệ đường ống của quý vị.


