
 

Quý Vị Đã Chuẩn Bị Cho Những  
Cơn Bão Mùa Đông Chưa?
Đây là một vài điều quý vị có thể làm xung quanh nhà mình ngay bây giờ để 
chuẩn bị sẵn sàng và giảm thiệt hại do lũ lụt:

• Dọn sạch các máng xối và ống dẫn nước mưa mỗi năm hai lần. Nếu 
không dọn sạch máng xối, ống dẫn nước mưa, và đầu thoát nước thì nhà 
quý vị có thể bị hư hại nặng khi trời mưa.

• Xem lại hệ thống thoát nước quanh nhà quý vị. Điều này đặc biệt quan 
trọng ở những khu nhà thương mại có nhiều bồn chứa nước hoặc những 
chỗ thoát nước cần phải bảo trì thường xuyên. Nếu những chỗ này bị tắc 
có thể làm cho cả khu bị ngập lụt.

• Nếu quý vị có bơm chống lụt, hãy chạy thử bơm trước cơn bão.
• Chuẩn bị đồ dùng khẩn cấp cho gia đình. Dự trữ đủ nước, thực phẩm và 

những đồ dùng khác trong nhà (đèn pin, radio bằng pin hoặc quay bằng 
tay, chăn mền) để sử dụng khi cần ít nhất đủ trong ba ngày. Đồ dùng khẩn 
cấp để sử dụng khi đi xe vào mùa đông cũng nên chuẩn bị sẵn.

• Có kế hoạch ứng phó với thiên tai cho cả gia đình. 
• Xem lại bảo hiểm nhà của quý vị để biết liệu bảo hiểm của quý vị có bao 

trả cho những hư hại do lũ lụt hoặc bão hay không.
• Giữ cho các ống nước ngoài trời hoặc những chỗ không có sưởi (như gác 

xép, tầng nhà dưới đất và nhà để xe) không bị đóng băng bằng cách quấn 
băng keo và vật liệu cách nhiệt.

Truy cập takewinterbystorm.org để có thêm các gợi ý về cách chuẩn bị đối 
phó với các cơn bão mùa đông. 
 

Tin Tức Về Tiện Ích 
Thông tin về dịch vụ nước, cống rãnh, nước thải và rác thải cứng của quý vị.

Tháng Chín - Tháng Mười Năm 2017

Lần tới khi quý vị đi ngang qua chỗ thoát nước mưa trên đường, quý vị nên 
biết rằng hóa đơn tiện ích của quý vị đang giúp hỗ trợ cho công việc đề phòng 
thiệt hại do mưa bão gây ra.

Quý vị có thể đã nhìn thấy những xe bồn của cơ quan tiện ích đậu trong khu 
phố của quý vị. Những cỗ máy dọn rửa khổng lồ này giúp nhân viên dùng 
nước cao áp và máy hút để dọn sạch hệ thống thoát nước, những cơ sở trữ 
nước mưa, và đường ống thoát nước mưa.

Khi những cơn mưa mùa đông sắp về, các nhân viên của Bellevue Utilities 
bận rộn trong việc dọn dẹp và bảo vệ cho chúng ta không bị ngập lụt bằng 
cách bảo trì:

• Hơn 20,000 đường cống thoát nước
• 400 dặm đường ống thoát nước mưa
• 11 cơ sở trữ nước mưa trong vùng do thành phố sở hữu
• Hơn 350 cơ sở trữ nước mưa tại tư gia do thành phố sở hữu

Đừng Bỏ Thứ Gì Khác Vào Bồn Cầu! 
Hãy Sử Dụng Thùng Rác.  
Đừng Bỏ Vào Bồn Cầu.
Bỏ bất cứ thứ gì vào bồn cầu ngoài giấy vệ sinh đều có thể gây nghẹt 
cống nghiêm trọng – làm nước cống chảy ngược lên và có thể làm hư 
hại tài sản và gây hại cho môi trường, kể cả sông hồ của chúng ta. Đừng 
tin vào quảng cáo của những sản phẩm được gọi là “có thể bỏ vào bồn 
cầu", những sản phẩm được cho là có thể bỏ vào bồn cầu rồi giật xả 
nước an toàn.

36 trạm bơm của Bellevue Utilities hoạt động liên tục – để bơm nước 
cống đến nhà máy xử lý nước. Mặc dù trạm bơm ổn định, những trạm 
này cần được bảo trì liên tục để tránh bị kẹt khăn giấy, giấy lau, giấy ướt 
và những sản phẩm khác lẽ ra phải được bỏ vào thùng rác.

Các trạm bơm trong khắp thành phố được đặt tại những địa điểm công 
cộng, khu trung tâm mua sắm và khu dân cư – và nếu không cẩn thận thì 
chúng có thể gây nguy hiểm cho người dân. Vì vậy, xin đừng bỏ khăn 
giấy, giấy lau mặt, tăm bông, giấy lau chùi cá nhân và của em bé, tóc, 
chỉ nha khoa, băng vệ sinh phụ nữ hoặc cát dùng cho phân mèo vào bồn 
cầu rồi xả đi.

Giữ Nước Chảy: 
Tiền Tiện Ích  
Của Quý Vị 
Hữu Ích Như  
Thế Nào

BÃO MÙA ĐÔNG 

Đề Phòng Ngập Lụt: Giữ Gìn Đường 
Cống Thoát Nước
Đừng để nước mưa làm ngập đường phố của quý vị. Hãy giúp dọn sạch lá cây 
và rác trong hệ thống thoát nước tại địa phương bằng cách gìn giữ cống thoát 
nước tại địa phương của quý vị. 
Mỗi năm cứ đến mùa thu là Bellevue Utilities lại gặp phải rất nhiều khó khăn 
trong việc giữ cho hệ thống thoát nước được thông thoáng – trong thành phố 
có hơn 20,000 cống thoát nước như vậy!
Nhớ là chỉ dọn dẹp cống thoát nước nếu công việc đó an toàn. Đừng đứng 
dưới đường mà chỉ đứng trên vỉa hè để làm, nếu được. Bỏ tất cả lá cây và rác 
có thể phân hủy vào thùng rác hữu cơ của quý vị. Đừng đổ cỏ đã cắt, lá cây, 
hoặc rác khác xuống cống thoát nước, mương, suối, đường cống ngầm, máng 
xối hay khe suối. Nếu thấy cống thoát nước ở đường có vẻ như bị tắc, 
hãy gọi 425-452-7840.

Thông Tin Tổng Quát 425-452-6932
Dịch Vụ Khách Hàng/Hóa Đơn 425-452-6973
Chất Lượng Nước Uống 425-452-6192
Bảo Trì Tiện Ích & Trường Hợp Khẩn Cấp 24 Giờ 425-452-7840
     (ngập lụt/vỡ đường ống nước chính/bị cúp nước/cống rãnh bị tràn/bị đổ chất ô nhiễm)
Thư điện tử: 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 Bellevue

Hội thảo Green Cleaning (Sạch Xanh) 
Hãy đến Hội thảo Green Cleaning miễn phí, thực tiễn do Bellevue Utilities trình 
bày để tìm hiểu cách chọn và làm các chất tẩy rửa thân thiện với môi trường và 
cách tránh những sản phẩm có hại cho môi trường và sức khoẻ của chúng ta.  

Nhận bộ dụng cụ làm sạch thân thiện với môi trường miễn phí và giấy chứng nhận 
hoàn thành lớp học! Người lớn và trẻ em trên bảy tuổi được hoan nghênh tham gia 
hội thảo.  

Nếu quý vị muốn tham gia, quý vị cần phải đăng ký. Vui lòng gửi email cho 
chúng tôi theo địa chỉ recycle@bellevuewa.gov hoặc gọi 425-452-6932 để đăng 
ký. Giới hạn 20 người mỗi buổi. Ưu tiên người đến trước. 

Ngày và Địa điểm Hội thảo Mùa Thu 
Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 9 • 7 giờ tối – 8 giờ tối  
Bellevue Downtown Library (Thư viện Trung tâm Bellevue), 1111 
110th Avenue NE

Thứ Ba, Ngày 3 Tháng 10 • 7 giờ tối – 8 giờ tối  
Newport Way Library (Thư Viện Newport Way), 14250 SE Newport 
Way

Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 10 • 2 giờ chiều – 3 giờ chiều  
Bellevue Downtown Library (Thư viện Trung tâm Bellevue), 1111 
110th Avenue NE

Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 10 • 3 giờ chiều – 4 giờ chiều  
Lake Hills Library (Thư viện Lake Hills), 15590 Lake Hills Blvd

Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 11 • 7 giờ tối – 8 giờ tối  
Newport Way Library (Thư Viện Newport Way), 14250 SE Newport 
Way

Thứ Hai, Ngày 6 Tháng 11 • 7 giờ tối – 8 giờ tối  
Lake Hills Library (Thư viện Lake Hills), 15590 Lake Hills Blvd

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

Chỉ Việc Bấm Vào Đây Để Được Nhận 
Đồ Dùng Tiết Kiệm Nước Miễn Phí
 
Bellevue Utilities muốn giúp quý vị tiết kiệm nước. Bằng cách gắn những đồ dùng 
tiết kiệm nhiều nước và thực hành cách sử dụng nước khôn ngoan, quý vị có thể giảm 
lượng nước tiêu thụ, giảm tiền hóa đơn tiện ích và giúp bảo đảm nguồn cung cấp 
nước tin cậy cho những thế hệ mai sau. 

Bellevue là thành viên của Cascade Water Alliance, qua đó khách hàng có thể được 
nhận những đồ dùng bảo vệ nguồn tài nguyên nước miễn phí – chỉ phải trả tiền 
chuyển đồ và xử lý. 

Một đơn hàng mẫu $7 có thể được nhận tất cả những đồ dùng này:
• Vòi Sen Tiết Kiệm Nước: tiết kiệm được nhiều gallon nước mỗi phút và điện

năng cần thiết để đun nước nóng.
• Viên Màu/Miếng Có Màu: không còn bị phí nước từ những chỗ rỉ không nghe

thấy trong bồn cầu.
• Đồng Hồ Bấm Giờ Khi Tắm Điện Tử: gắn vào tường bằng miếng dán cao su.
• Đầu Vòi Có Lưới Tiết Kiệm Nước Cho Nhà Bếp: quay được 360 độ và giảm bớt

dòng nước chảy.
• Đầu Vòi Có Lưới Tiết Kiệm Nước Cho Phòng Tắm: giảm bớt dòng nước chảy

nhưng không giảm lực nước.

Đặt hàng tại cascadewater.org/water-efficiency/free-items. Chủ sở hữu nhà chỉ cần 
có tài khoản hoặc mã số khách hàng từ hóa đơn tiện ích của họ. Đồ dùng miễn phí 
cũng có thể được tặng cho những người chủ và quản lý khu chung cư.

Ngày Tái Chế Mùa Thu 
28 Tháng 10
Giờ là lúc cần dọn dẹp nhà cửa trước khi mùa đông đến! Tất cả mọi 
đồ vật quý vị bỏ đi sẽ được tái chế trong Ngày Tái Chế Mùa Thu 
Hàng Năm của Bellevue.

Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng 10, 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
Bellevue Presbyterian Church, 1717 Bellevue Way NE

Những gì được thu nhận: Nếu quý vị không thể dùng lại những đồ 
sau đây, vui lòng đảm bảo chúng được buộc hoặc che cho chắc chắn 
và an toàn bằng bạt, dây thừng, dây đai, lưới hoặc cách khác khi 
quý vị chở đến khu vực diễn ra ngày tái chế. Chỉ có xe hơi, xe tải và 
xe chở hàng là được chở đồ vào bỏ. Những xe tải sàn (flatbed) hoặc 
xe tải chở rác (dump truck) không được vào. Chúng tôi có quyền từ 
chối những vật dụng quá lớn, đồ dùng thương mại hoặc bị ô nhiễm.

Những đồ sau đây phải trả lệ phí bằng tiền mặt:
• Đồ gia dụng bằng điện và kim loại vụn (điều hòa $33, tủ lạnh

và tủ đá $28, máy nước nóng có lớp cách nhiệt $5)
• Nệm và khung nệm dưới ($15 mỗi cái)
• Bồn cầu và bồn rửa tay bằng sứ ($15 mỗi cái)
• Bình ga dùng ở nhà ($5 mỗi cái) và bình ga nhỏ đã hết, loại

dùng để đi cắm trại ($1)
• Bánh xe (giới hạn sáu cái theo như sau đây: bánh xe $2 mỗi 

cái, bánh xe còn vành $3.50 mỗi cái, bánh xe tải lớn $10 mỗi 
cái, và bánh xe tải còn vành $15 mỗi cái)

Những đồ khác được thu nhận bao gồm:
• Phụ tùng ô tô (kim loại và không dính dầu mỡ)
• Thiết bị gia dụng (như máy xay, máy rửa chén, máy sấy và

máy giặt, lò vi sóng, lò vi sóng và lò nướng bánh mì)
• Gỗ vụn sạch (chưa ngâm thuốc và chưa sơn)
• Đồ dùng bằng điện (máy DVD và VCR, điện thoại di động,

bàn phím và con chuột máy tính, máy copy, máy fax, máy in,
máy scan, và máy nghe nhạc)

• Thiết bị tập thể dục
• Máy cắt cỏ (đã xả dầu và xăng, tháo pin)
• Bình điện axít chì (xe hơi, xe tải, tàu thuyền và xe mô-tô)
• Bàn ghế bằng kim loại dùng ngoài sân
• Những đồ dùng làm bằng nhựa cứng (như xô nước, đồ chơi trẻ

em, thùng đá, xô đựng quần áo giặt, bàn ghế bằng nhựa dùng
ngoài sân, ống nước PVC, và bình nhựa để đựng nước uống)

• Tài liệu bảo mật đã được cắt hủy an toàn (giới hạn 5 hộp kích
thước tài liệu không dài hơn 15 inch, rộng hơn 10 inch và cao
hơn 12 inch).

• Những miếng móp xốp lớn và nhỏ để chèn trong thùng đồ
(miếng móp xốp màu trắng và hột xốp nhỏ đủ màu giống hạt
đậu phộng)

Khám phá tờ thông tin sự kiện trực tuyến và thông tin chi tiết đầy 
đủ tại bellevuewa.gov/FallRecyclingEvent.


