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QUÝ VỊ TRONG ĐẠI 
DỊCH COVID-19

Doanh nghiệp hay tổ chức phi lợi nhuận của quý vị có bị ảnh hưởng bởi COVID-19 
không? Chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp nhỏ đang phải trải qua những thách thức 
khác nhau trong thời gian này. Các nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp doanh nghiệp của 
quý vị bằng cách cung cấp các lựa chọn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị.

Tạm hoãn thanh toán hóa đơn
•  Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để lập kế hoạch thanh toán

Đánh giá năng lượng qua mạng miễn phí
•  Tìm các cách để tiết kiệm tiền hóa đơn năng lượng của quý vị

• Tìm hiểu về các dự án có biện pháp khích lệ cho năng lượng

Điều kiện hội đủ
Có chính sách cho phép thanh toán hóa đơn chậm cho tất cả các 
khách hàng thương mại.

Đánh giá năng lượng qua mạng miễn phí có sẵn cho các khách 
hàng thương mại đang trả mức phí dịch vụ chung nhỏ hay trung 
bình lên tới 200 kW, trừ các tòa nhà đa hộ và các công ty nhượng 
quyền hay chuỗi quốc gia. Sẽ có ngoại lệ tùy theo từng trường 
hợp cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người địa phương 
với ít hơn 100 nhân viên.

Cách đăng ký tạm hoãn thanh toán hóa đơn hoặc đánh giá năng lượng
Nhấp vào đường liên kết ở phía bên phải hay scan mã QR để bắt đầu. Quý vị cần có số tài khoản 
Seattle City Light 10 chữ số của mình—quý vị có thể tìm thấy số đó trên hóa đơn. Quý vị cũng có thể 
liên hệ với các Tư Vấn Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp của chúng tôi theo số (206) 256-5200  
hoặc SCL_BusinessServices@seattle.gov để được trợ giúp. 

Nếu quý vị muốn giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh khi quý vị gọi điện,  
hãy nói tên ngôn ngữ quý vị cần (ví dụ, “Vietnamese, please!”  (Tiếng Việt)) khi tư vấn viên trả lời cuộc 
gọi, và họ sẽ kết nối quý vị với một thông dịch viên.

Quan trọng! Quý vị đã đóng cửa doanh nghiệp và cần hủy dịch vụ vĩnh viễn? 

Quý vị phải đóng tài khoản City Light của mình, nếu không quý vị sẽ tiếp tục nhận được hóa đơn. Vui lòng liên hệ với các Tư 
Vấn Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp theo số (206) 256-5200 hoặc SCL_BusinessServices@seattle.gov để được trợ giúp. 
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