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Hãy Sử dụng Nước Một cách Thông thái
Giá tiền nước của tư gia trong mùa cao điểm được 
áp dụng từ ngày 16 Tháng Năm đến ngày 15 Tháng 
Chín hàng năm. Giá tiền nước mùa cao điểm sử 
dụng cách tính theo ba mức với giá tiền tăng lũy 
tiến khi lượng nước sử dụng tăng. Giá tiền nước 
này sẽ giúp chúng ta ý thức hơn trong việc sử dụng 
nước. 

Giá Tiền Nước của Tư Gia Năm 2017

Lượng Nước Sử Dụng Theo Mùa Trong Phạm 
Vi Thành Phố

Ngoài Phạm 
Vi Thành Phố

Shoreline, Lake 
Forest Park

Mùa Thấp Điểm (từ 16 Tháng Chín– 
15 Tháng Năm) $5.15 $5.87 $6.25

Mùa Cao Điểm (từ 16 tháng Năm–15 tháng Chín)

Mức Giá Thứ Nhất: Tối đa 5 CCF* mỗi tháng $5.29 $6.03 $6.42

Mức Giá Thứ Hai: 13 CCF sau đó mỗi tháng $6.54 $7.46 $7.93

Mức Giá Thứ Ba: Trên 18 CCF mỗi tháng $11.80 $13.45 $14.31

*Một CCF tương đương với 100 cubic feet hay 748 gallon nước

Cá Hồi Cần Chúng ta Giúp đỡ
Cá Hồi là một phần mang tính biểu 
tượng của hệ sinh thái Tây Bắc Thái 
Bình Dương của chúng ta.  Xin 
hãy góp phần bảo vệ cá hồi và môi 
trường sống nước ngọt của chúng 
bằng cách sử dụng nước một cách 
thông thái, đặc biệt là trong mùa hè 
và mùa thu, khi thời tiết khô và các 
dòng chảy ở mức thấp nhất. 
Ngắm Cá Hồi  
Bắt đầu vào Tháng Bảy, hãy cùng 
chiêm ngưỡng thành quả tiết kiệm 
nước của quý vị khi cá hồi thực hiện 
cuộc di cư hàng năm trở về các dòng 
chảy ở địa phương của chúng ta. Để 
biết thêm thông tin, hãy truy cập 
www.kingcounty.gov/salmon và 
nhấp chuột vào “Salmon SEEson.”
 

Dầu Rò Rỉ từ Xe của Quý vị Cuối cùng sẽ Chảy vào Puget Sound 
Khi trời mưa, nước mưa chảy trên bề mặt—là nước mưa chảy trên các bề mặt trải bê 
tông—mang theo dầu và các chất lỏng khác chảy từ xe hơi của quý vị vào các dòng sông, 
suối, hồ ở địa phương và Puget Sound, gây hại cho động vật hoang dã và môi trường sống 
tự nhiên. Học cách tìm và sửa rò rỉ từ xe hơi để giúp bảo vệ nguồn nước của chúng ta.  

Hãy tham dự Lớp Học Hướng Dẫn Sửa 
Xe Bị Rò Rỉ MIỄN PHÍ vào mùa hè 
này! Hãy để một giảng viên có bằng 
chứng nhận kiểm tra xe của quý vị và 
học cách sửa những chỗ bị rò rỉ. 

Các Lớp học Mùa Hè:
Các Thứ Bảy, 17 Tháng Sáu và  
22 Tháng Bảy 9:00 giờ sáng– 
1:00 giờ chiều South Seattle College

Để biết thêm chi tiết hoặc để đăng ký, 
hãy truy cập  www.seattle.gov/util/
autoleaks.  

Cam kết Bảo vệ Chất lượng Nước. 
Được Mua Hàng Giá Hời.

Seattle Public Utilities sẽ phát miễn phí các 
phiếu mua hàng Chinook Books và phiếu 
mua thiết bị di động cho khách hàng cam kết 
Bảo vệ Chất lượng Nước. (Khuyến mại đến 
khi hết hàng.)
Truy cập: www.surveymonkey.com/r/
protectingseattleswaterways2.



Vườn của Quý vị đã Sẵn sàng cho Mùa Hè chưa?
Mùa hè có nghĩa là những ngày ấm áp hơn, khô hơn trong vùng 
Puget Sound. Hãy thực hiện những bước sau đây để chuẩn bị cho khu 
vườn của quý vị bước vào những tháng ấm áp của mùa hè:

• Tạo đất trồng trọt màu mỡ bằng cách cho thêm phân ủ.  
Đất trồng trọt màu mỡ giúp cho cây được khỏe mạnh, và cây 
khỏe mạnh sẽ cần ít nước hơn.

• Thêm 2-3 inch bổi vụn gỗ vào bồn cây. Phủ thêm lớp bổi giúp 
giảm bớt sự cần thiết của việc tưới nước.

• Tránh trồng cây mới vào mùa hè. Cây mới sẽ khỏe mạnh nhất 
nếu trồng vào mùa thu hoặc mùa xuân có nhiều mưa.

• Cập nhật hệ thống tưới nước tự động của quý vị để được 
giảm giá $100. Quý vị có một hệ thống tưới nước tự động 
không? Thay thế bộ phận chỉnh giờ của hệ thống tưới nước hiện 
tại bằng một bộ phận chỉnh giờ tưới nước WaterSense và quý 
vị sẽ hội đủ điều kiện được giảm giá $100. Để biết chi tiết, hãy 
truy cập www.savingwater.org/rebates.

Saving Water Partnership (Đối tác Tiết kiệm Nước)  
Để biết thêm các gợi ý chuẩn bị vườn của quý vị sẵn sàng đón hè, 
hãy truy cập  www.savingwater.org.
Garden Hotline (Đường dây nóng về làm vườn)  
Để tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi về làm vườn và tạo cảnh 
quan của quý vị, hãy truy cập www.GardenHotline.org hoặc gọi tới 
Garden Hotline theo số 206-633-0224.

Hóa đơn tiền nước cao? Có thể là do Bồn cầu của 
Quý vị. 
Cân nhắc thay thế bồn cầu cũ của quý vị với loại bồn cầu tiết kiệm 
nước  —1.1 gallon mỗi lần xả nước hoặc ít hơn—để tiết kiệm nước 
và giảm hóa đơn tiền nước!
Không đủ thuyết phục? Sau đây là hai câu hỏi thường gặp mà chúng 
tôi nghe được từ những khách hàng đang cân nhắc mua bồn cầu tiết 
kiệm nước hơn:
Hỏi: Chẳng phải bồn cầu tiết kiệm nước khá đắt tiền sao? Đáp:
Không nhất thiết như vậy. Ngoài ra, còn có khoản giảm giá!   
Một trong những loại bồn cầu tiết kiệm nước được ưa chuộng nhất 
trên thị trường có giá bán khoảng $100. Và đừng quên: Seattle 
Public Utilities cung cấp phiếu giảm giá $100 để thay thế bồn cầu 
cũ của quý vị bằng một loại bồn cầu tiết kiệm nước hơn!
Hỏi: Một bồn cầu tiết kiệm nước có hoạt động tốt bằng bồn cầu 
cũ của tôi không? 

Sắp Có: Báo cáo Chất lượng Nước
Nước của Seattle có chất lượng hàng đầu 
trong cả nước. Báo cáo Chất lượng Nước  
sạch hàng năm của Seattle Public Utilities  
cho quý vị cơ hội tìm hiểu thêm về chất  
lượng và sự an toàn cho nguồn nước mà  
quý vị uống hàng ngày. Báo cáo sẽ được  
gửi đến các hộp thư vào Tháng Sáu này. 

Để xem báo cáo của các năm trước, hãy truy 
cập www.seattle.gov/util/waterquality. 

Đáp: Các bồn cầu mới, tiết kiệm nước hoạt động tốt như những 
loại bồn cầu cũ.  
Sau đây là những gì mà một khách hàng mới viết về bồn cầu tiết 
kiệm nước mới của mình: 

Nên Bỏ Vào Đâu?
Quý vị không chắc một thứ được coi là rác, đồ tái chế, hoặc  
phân hữu cơ? Hãy dùng công cụ tra cứu mới và cải tiến của 
chúng tôi! 
Tìm công cụ trực tuyến tại www.seattle.gov/util/
wheredoesitgo.

Để biết thêm thông tin về khoản giảm giá $100 cho  
bồn cầu mới của Seattle Public Utilities, hãy truy cập  
www.savingwater.org/rebates.

“Bồn cầu mới của chúng tôi thật là một thiết kế kỳ 
diệu! Mặc dù nó chỉ dùng 1.0 gallon mỗi lần xả, nó 
xả sạch hơn bồn cầu 1.6 gallon trong một nhà vệ 
sinh khác của chúng tôi.”- Khách hàng của SPU


