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

Tháng Năm - Tháng Sáu 2017

Thông Tin Tổng Quát 425-452-6932
Dịch Vụ Khách Hàng/Hóa Đơn 425-452-6973
Phẩm Chất Nước Uống 425-452-6192
Bảo Trì Tiện Ích & Trường Hợp Khẩn Cấp Làm Việc 24 Tiếng 425-452-7840
     (ngập lụt/bị bể ống nước chính/bị cúp nước/cống rãnh bị tràn/ bị đổ chất  
     ô nhiễm)
Email: Utilities@bellevuewa.gov
Trang Web: www.bellevuewa.gov/utilities.htm
Số điện thoại không trong thành phố: Republic Services (dịch vụ rác thải cứng)  
425-452-4762

Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue  

Hướng Dẫn Dọn Dẹp Mùa  
Xuân An Toàn
Vứt bỏ đồ đạc cũ để giảm bớt độc hại!
Làm cho căn nhà của quý vị được ngăn nắp bằng cách dọn dẹp  
gọn gàng vào mùa xuân. Xem trong những chỗ tối và có thể  
quý vị sẽ tìm thấy những thứ độc hại; thí dụ như bình xịt muỗi,  
đồ sửa xe, thuốc diệt cỏ và làm vườn, thuốc sửa nghẹt ống cống  
và lò nướng, thuốc tẩy sơn, và những đồ dùng để bảo trì nhà ở.

Làm thế nào để biết đó là thứ độc hại?
Những sản phẩm độc hại có chữ THẬN TRỌNG, CẢNH BÁO, NGUY HIỂM, hoặc 
CHẤT ĐỘC in trên nhãn và không thể bỏ trong thùng rác thường. Hãy đem những thứ 
đó đến Chỗ Bỏ Rác Độc Hại Factoria Dành Cho Gia Đình ở số 13800 SE 32nd Street. 
Địa điểm này mở cửa từ thứ Ba đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều; và thứ Bảy 
cũng như Chủ Nhật, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và ngày Tết 
Tây. Không cần làm hẹn. Không phải trả tiền để bỏ rác độc hại. Gọi số  
1-888-TOXIC-ED hoặc vào www.hazwastehelp.org để biết thêm thông tin chi tiết về 
những thứ quý vị có thể bỏ và không thể bỏ.

Trẻ em và hóa chất không được để gần nhau!
Trẻ em có thể lầm tưởng đồ gia dụng với thức ăn. Trẻ em không biết đọc nhãn,  
đồng thời có một số hộp đựng và nhãn nhìn đẹp mắt và giống thức ăn. Hãy giảm bớt 
những đồ dùng mà quý vị cất giữ và dùng những cách khác an toàn hơn để dễ dàng  
giúp cho nhà ở của quý vị được an toàn hơn cho trẻ em. 

Hãy vào www.bellevuewa.gov/household_hazardous_waste.htm xem bản liệt  
kê những cách dọn dẹp không cần dùng hóa chất mà quý vị có thể làm ở nhà.

Sáng Kiến Giúp Giảm Bớt 
Ảnh Hưởng Cho Khách Hàng
Tháng Ba này Tiện Ích của Bellevue (Bellevue Utilities) đã có một 
dụng cụ mới – là ống cung cấp nước khẩn cấp – với mục tiêu giảm 
nhằm sự ảnh hưởng đến dịch vụ nước cho những khách hàng của 
chúng tôi. Ống nước này sẽ sử dụng như một trạm nước chính tạm 
thời trên mặt đất trong khu phố Horizon View để việc sửa chữa có 
thể thực hiện cho nguồn nước ngầm chính. Như vậy nghĩa là gì? 
Thực tế trước đây, khi phải tu bổ ống nước chính, đã có 407 gia 
đình không có nước trong một ngày. Với dụng cụ mới này, chỉ có  
27 nhà không có nước – giảm được 93 phần trăm sự ảnh hưởng đến 
khách hàng. Ống nước chính tạm thời có đường kính 6 inch, dài 
1100 feet và cung cấp nước an toàn để uống, nấu ăn và các nhu cầu 
khác cho gia đình.

Đừng Vất Đi! Hãy sửa lại!
 
Quý vị có vật dụng nào trong nhà có thể dùng lại được nếu quý vị biết cách 
sửa không?
 
Hãy đến dự buổi Học Sửa Đồ Dùng miễn phí của chúng tôi vào thứ Bảy, 
ngày 24 tháng Sáu, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Các tình nguyện viên có 
kinh nghiệm sửa chữa sẽ giúp sửa lại những vật dụng của mọi người mang 
đến. Họ sẽ làm hết khả năng của mình để sửa những vật dụng đó.

Địa Điểm: Thư Viện Newport Way, 14250 SE Newport Way

Đem bất cứ món đồ gia dụng nhỏ nào, thí dụ như:
• Ghế và bàn
• Máy xay sinh tố, máy pha cà phê, đèn, và quạt
• Điện thoại di động bị bể mặt kiếng
• Quần áo và màn cửa, bị rách hoặc cần sửa chút ít

Quý vị cần đem theo đồ phụ tùng để thay và vật liệu cần thiết để sửa cho 
món đồ đó.
 
Buổi Học Sửa Đồ Dùng được thực hiện do sự hợp tác của Quận King, 
Thành Phố Bellevue, và Hệ Thống Thư Viện Quận King. Nếu có thắc mắc 
về buổi tổ chức hoặc muốn cho chúng tôi biết quý vị định đem theo đồ gì 
để sửa, sẽ giúp ích cho các tình nguyện viên sửa chữa của chúng tôi, xin 
email cho tom.watson@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-477-4481.

Nhớ giữ Cho Sông Suối 
Không Bị Ô Nhiễm
Mùa rửa xe đã đến. Quý vị có biết rằng tất cả những cống thoát  
nước ở Bellevue đều chảy thẳng ra sông suối, hồ hoặc vùng đầm lầy 
không? Tự rửa xe ở nhà là việc gây ô nhiễm. 

Khi quý vị rửa xe trên đường hay trong bãi đậu xe, dầu nhớt của máy 
xe có chất độc, bụi bặm từ trong thắng xe, mảnh vụn từ bánh xe bị 
mòn và những thứ hóa chất khác – cùng với xà bông – sẽ chảy theo 
cống thoát nước, không sơ lọc, vào những đường thủy là nơi chúng 
ta bơi lội, câu cá và vui chơi. Trong nước rửa xe dơ có dầu nhớt, chất 
dùng để lau chùi, chất chống đông và những kim loại nặng độc hại thí 
dụ như kẽm, chì và đồng. Xà bông là một vấn đề lớn và độc hại cho cá 
và những loài côn trùng mà cá ăn. Ngay cả xà bông loại phân hủy sinh 
học vẫn có thể làm cho cá bị chết trước khi kịp phân hủy. 

Thay vì vậy, hãy đưa xe của quý vị đến tiệm rửa xe là nơi luôn luôn tái 
chế nước rửa xe nhiều lần trước khi đổ nước đó vào hệ thống cống 
rãnh để sơ lọc.



Lễ Khai Trương 
Công Viên Khu Trung Tâm Thành Phố!
Hãy cùng với chúng tôi khai trương Công Viên Khu Trung Tâm Thành Phố 
và Sân Chơi vào thứ Tư, ngày 28 tháng Sáu, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối, 
10201 NE Fourth Street. Lễ khai trương sẽ có cắt băng khánh thành lúc 3 giờ 
30 chiều, tiếp theo là chương trình giải trí, những sinh hoạt và vui chơi.

Chúng tôi mừng kỷ niệm việc hoàn thành một đường hướng tương lai 35 
năm — và làm thêm một sân chơi mới, có thể sử dụng rộng rãi, được thực 
hiện qua sự hợp tác của Bellevue Rotary.

Làm Việc cho Thành Phố
Tiện Ích của Bellevue (Bellevue Utilities) và Sở Giao Thông Bellevue 
có nhiều việc làm theo mùa – kéo dài hết mùa hè hoặc trong sáu 
tháng. Những việc làm sau đây đang chờ quý vị:

• Bảo Trì Nguồn Nước Uống hoặc Nước Thải: 
 Học hỏi về ống nước, máy bơm, và trụ nước cứu hỏa.
• Hệ Thống Thoát Nước Mưa: 
 Học hỏi về dòng nước chảy trên đất, sông suối, và bảo trì  

hệ thống.
• Bảo Trì Đường Xá: 
 Học cách làm việc với xi măng, tráng mặt đường, điều khiển 

giao thông, hoặc bảo trì cây cỏ.
Thành Phố Bellevue cần quý vị! Hãy vào www.bit.ly/BellevueJobs 
để nộp đơn. Nếu có thắc mắc xin gọi số 425-452-7840. 

Khách Hàng Đủ Điều Kiện được 
Trợ Giúp với Hóa Đơn Tiện Ích

Thành Phố Bellevue bớt 75 phần trăm chi phí trong hóa đơn tiền nước, 
nước thải, và cống rãnh cho những người cao niên (từ 62 tuổi trở lên) có 
lợi tức thấp và những người khuyết tật vĩnh viễn có lợi tức thấp. Có hai 
cách để quý vị được đủ điều kiện:

• Nếu quý vị trả tiền hóa đơn tiện ích trực tiếp cho Bellevue, quý vị có 
thể đủ điều kiện được bớt tiền trong hóa đơn tiện ích năm 2017 nếu 
lợi tức của gia đình quý vị trong năm 2016 là $31,400 hoặc ít hơn cho 
một người hay dưới $35,910 cho hai người.

• Nếu chi phí tiện ích của quý vị trả chung trong tiền thuê nhà hoặc 
qua thành phần thứ ba khác, quý vị có thể đủ điều kiện được nhận 
tiền hoàn lại cho chi phí tiện ích năm 2016 nếu lợi tức của gia đình 
quý vị trong năm 2015 là $31,030 hoặc ít hơn cho một người hay dưới 
$35,480 cho hai người.  

Có những đòi hỏi khác sẽ áp dụng. Những quy định của chương trình và 
chi tiết về đơn xin có trong www.bellevuewa.gov/utilityrelief.htm hoặc 
gọi cho Tiện Ích của Bellevue (Bellevue Utilities) số 425-452-6932. 

Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue 

Lớp Học Hướng Dẫn Về 
Xe Bị Rò Rỉ MIỄN PHÍ!
Quý vị sẽ không bị dơ bẩn tay khi tham dự 
Lớp Học Hướng Dẫn Về Xe Bị Rò Rỉ MIỄN 
PHÍ – trị giá $125! Xe của quý vị sẽ được kiểm 
tra, tìm xem có chỗ nào bị rỉ không, và được 
biết tiền sửa sẽ tốn bao nhiêu TRƯỚC KHI 
quý vị đưa xe đến thợ máy. 

Bảo Vệ Nguồn Nước Của Chúng 
Ta: Thực Hành Việc Chăm Sóc 
Vườn Bằng Cách Tự Nhiên
Quý vị có biết rằng tất cả những cống thoát nước ở Bellevue đều chảy ra hồ, sông, 
hoặc vùng đầm lầy không? Khi quý vị chăm sóc vườn bằng cách tự nhiên, quý vị 
đang giúp bảo vệ cho cá và những loài thú hoang khác.

Đây là hai hướng dẫn nhỏ:
1. Làm cho đất màu mỡ bằng phân ủ và lớp phủ bằng bổi cây: vườn và sân cỏ 

của quý vị sẽ cần tưới nước ít hơn, điều này có thể giúp quý vị tiết kiệm được 
tiền. Quý vị cũng sẽ dùng ít phân bón hơn, phân bón có thể gây hại khi bị 
cuốn trôi theo nước chảy vào các đường thủy ở địa phương.

2. Tránh dùng thuốc trừ sâu: chúng nguy hiểm và phương pháp giải quyết có thể 
chỉ đơn giản là chọn những loài cây có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn. 

Hãy tạo ra một sân vườn an toàn hơn cho gia đình quý vị, thú nuôi và môi trường 
thiên nhiên. Muốn thưởng thức, hãy đến xem Khu Vườn Tiết Kiệm Nước của 
chúng tôi ở Vườn Thực Vật Bellevue. Tìm hiểu thêm về khu vườn này và việc  
chăm sóc vườn bằng phương pháp tự nhiên trong  
www.bellevuewa.gov/naturalyardcare.htm. 

Xe bị rỉ là xe không an toàn.  Cộng với tất cả những đường thoát nước chảy 
ra sông hồ, suối, hoặc vùng đầm lầy và những chỗ rò rỉ đó gây hại cho cá và 
thú hoang.

Lớp học này dành cho tất cả mọi người lái xe trong vùng Puget Sound! Lớp 
học được tổ chức tại tám địa điểm khác nhau, bao gồm Trường Cao Đẳng 
Kỹ Thuật Renton. 

Hãy ghi danh ngay hôm nay trong www.fixcarleaks.org/workshop-events. 

www.facebook.com/
bellevuewashington 
www.youtube.com/
BellevueWashington 
www.twitter.com/
bellevuewa   


