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SẠC ĐIỆN TẠI MỘT TRẠM SẠC EV CỦA CITY LIGHT  

City Light gần đây đã mở một số điểm sạc nhanh mới cho xe điện (EV) ở Seattle và Tukwila. 
Chúng tôi đang thiết lập các trạm mà công chúng có thể sử dụng trên khắp các khu vực dịch vụ 
tiện ích để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và trong tương lai của các khách hàng đang lựa chọn sử 
dụng năng lượng sạch của chúng tôi cho nhu cầu đi lại của họ.  

Địa Điểm và Thiết Bị Sạc 

Alaska Junction: 2 bộ sạc nhanh EV  

Beacon Hill: 2 bộ sạc nhanh EV  

Madison-Miller: 2 bộ sạc nhanh EV  

Magnuson Park: 2 bộ sạc nhanh EV 

South Service Center (Trung Tâm Dịch Vụ Phía Nam) của Seattle City Light: 4 bộ sạc nhanh EV, 2 
bộ sạc Cấp Độ 2 

Tukwila: 4 bộ sạc nhanh EV, 1 bộ sạc Cấp Độ 2 

Sáng kiến này là một phần trong cam kết của City Light trong việc mang đến các giải pháp đi lại 
bằng điện tập trung vào cộng đồng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng của 
chúng tôi, giảm thiểu phát thải khí carbon và ô nhiễm không khí và mang lại nhiều lợi ích cho 
mạng lưới của chúng tôi. 

Tùy vào loại xe điện, các bộ sạc nhanh có thể nạp điện để xe đi được quãng đường lên đến 90 
dặm cho mỗi lần sạc dài nửa giờ, trong khi các bộ sạc Cấp Độ 2 có thể nạp điện để xe đi quãng 
đường lên đến 30 dặm cho mỗi giờ sạc. 

Các trạm sạc này và nhiều trạm khác hiện đang sẵn có cho công chúng sử dụng và có thể được 
tìm thấy trên ứng dụng sạc EV PlugShare hoặc trên trang web plugshare.com. Để biết thêm 
thông tin, hãy truy cập energysolutions.seattle.gov/electric-vehicles hoặc gửi email cho chúng 
tôi tại SCL_ElectricVehicles@seattle.gov. 

Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan đối tác để xác định các địa điểm cho trạm sạc EV trong 
tương lai. Chúng tôi sẽ thông báo về nhiều nơi hơn, vui lòng để ý. 
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Các tháng mùa đông có thể dẫn đến việc tăng lượng điện tiêu thụ và vì thế, các hóa đơn sẽ cao 
hơn đối với một số khách hàng. Kết hợp với việc phải ở nhà do đại dịch COVID-19, điều này có 
thể làm tăng thêm sản lượng dịch vụ của quý vị. 

Bên dưới là một số chương trình hỗ trợ tài chính có sẵn thông qua City Light giúp giảm gánh 
nặng trong thời gian này. 

Low Income Energy Assistance Program (LIHEAP, Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Dành Cho 
Người Có Thu Nhập Thấp)   

Chính phủ liên bang hỗ trợ thanh toán các hóa đơn cùng với các dịch vụ tư vấn ngân sách và trợ 
giúp sửa chữa tiết kiệm điện năng. Tùy vào nơi quý vị đang sinh sống, quý vị có thể đăng ký 
tham gia LIHEAP trực tuyến hoặc qua điện thoại với sự trợ giúp từ các tổ chức địa phương. Truy 
cập seattle.gov/light/assistance để xem hộ gia đình của quý vị có đủ điều kiện không. 

Utility Discount Program (Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích)   

Seattle Public Utilities (Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle) và Seattle City Light đã tạo một 
biểu mẫu tự xác thực cho chương trình Utility Discount Program dành cho các khách hàng hội 
đủ điều kiện về thu nhập, nhằm đẩy nhanh quá trình ghi danh. Các khách hàng đủ điều kiện về 
thu nhập sẽ được giảm 60% các hóa đơn City Light và 50% các hóa đơn Seattle Public Utilities 
của họ. Để tìm hiểu xem quý vị có phải là khách hàng cư dân hội đủ điều kiện về thu nhập hay 
không, hãy truy cập seattle.gov/UDP. 

Kế Hoạch Thanh Toán 

Các khách hàng của Seattle City Light hiện có thể bắt đầu một kế hoạch thanh toán sau khi đăng 
nhập vào tài khoản của họ tại trang web dịch vụ tiện ích. Quý vị có thể chọn thanh toán hóa 
đơn tiền điện của quý vị mỗi hai tuần hoặc mỗi tháng, ngày của kỳ thanh toán đầu tiên của quý 
vị, thời gian thanh toán và số tiền thanh toán ban đầu khi quý vị thiết lập kế hoạch của mình. 
Quý vị sẽ nhận được một email với các chi tiết của kế hoạch thanh toán của quý vị sau khi quá 
trình thiết lập được hoàn thành. Đăng ký tài khoản của quý vị cho trang web dịch vụ tiện ích 
ngay hôm nay tại myutilities.seattle.gov! 

 

Hiện đã là mùa bão. Quý vị đã sẵn sàng chưa? 

Thời gian cần thiết để khôi phục nguồn điện một cách an toàn khi mất điện có thể thay đổi. Một 
chút chuẩn bị ngay hôm nay có thể thực sự rất hữu ích để giữ an toàn và thuận tiện cho quý vị 
cùng gia đình trong ngày mai. Hãy truy cập powerlines.seattle.gov/outage để biết được các lời 
khuyên giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng. 
 

 



Sắp Ra Mắt: Bắt Đầu/Dừng/Chuyển Giao Các Dịch Vụ Trên Trang Web Tiện Ích 

Chúng tôi đang thêm mục yêu cầu bắt đầu/dừng/chuyển giao dịch vụ trên trang web dịch vụ 
tiện ích của chúng tôi. Hãy luôn theo dõi để biết được thêm các cập nhật sắp tới! 

 

Tại Công Trường Trong Khu Phố Của Quý Vị 

Các nhóm nhân viên của Seattle City Light ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp 
dịch vụ đáng tin cậy: 

• Arroyo/South Arbor Heights: lắp đặt các ống dẫn, hầm ngầm và đèn đường để thay thế cơ sở 
hạ tầng đã cũ, hỏng 

• Khu Vực Dịch Vụ: thay thế các cột điện cũ trên khắp toàn bộ khu vực dịch vụ để tăng cường 
sự an toàn và độ tin cậy 

Đây là một phần danh sách. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập seattle.gov/light/atwork để xem 
bản đồ và tìm hiểu về từng dự án. 

 

Lời khuyên về an toàn từ thực tiễn 
 “"Hãy cất trữ bộ dụng cụ sơ cứu đầy đủ đồ dùng tại nhà hay trong xe của quý vị. Đồng thời, hãy 
chắc chắn là quý vị có thể dễ dàng tìm thấy nó! 

Quý vị có thắc mắc, nhận xét hay gợi ý cho chúng tôi? Gửi email cho chúng tôi tại 
SCL_CommOutreach@seattle.gov 
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