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

Tháng Giêng - Tháng Hai 2018

    Theo dõi Tin Tức Điện Tử!
Giảm sử dụng giấy và nhận Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue 
(Bellevue Utilities News) trực tuyến. Chỉ cần một cú nhấp chuột 
để tiếp cận các thông tin hữu ích và tiết kiệm chi phí. 

Đăng ký tại bit.ly/BellevueUtilitiesNews và các thông tin sẽ được 
gửi trực tiếp tới hộp thư đến trong email của quý vị.

Giá Biểu Tiện Ích Hỗ Trợ 
Chất Lượng Cuộc Sống
Sở Tiện Ích Bellevue cung cấp nguồn nước uống 
chất lượng cao, dịch vụ cống rãnh và hệ thống 
thoát nước nhằm giữ vững và cải thiện chất lượng 
cuộc sống của quý vị.

Dịch vụ tiện ích được tài trợ qua giá biểu. Hội 
Đồng Thành Phố đã phê duyệt cho Sở Tiện Ích 
Bellevue được áp dụng giá mới bắt đầu kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2018. Giá biểu thường xuyên 
được xem xét lại để bảo đảm mức độ phục vụ 
khách hàng mong muốn luôn được tiếp tục cung 
cấp.

Mục đích của chúng tôi rất đơn giản – chúng tôi 
cung cấp các dịch vụ cần thiết hằng ngày, có hiệu 
quả để giữ cho Bellevue là một trong những nơi 
tuyệt vời nhất để sinh sống trong khi vẫn duy trì 
được mức giá cạnh tranh so với giá của những 
thành phố lân cận cho các dịch vụ tương tự.

Hãy truy cập bellevuewa.gov/UtilityRates để tìm 
hiểu thêm.

Ích chịu trách nhiệm bảo vệ 80 dặm sông suối 
và hơn 800 mẫu vùng đầm lầy được bảo vệ.

• Bảo vệ sức khỏe của quý vị bằng cách ngăn 
cống rãnh bị tràn. Sở Tiện Ích chuyển nguồn 
nước thải an toàn đến cơ sở sơ lọc của Quận 
King qua 500 dặm đường cống chính.

Giá Biểu Của Quý Vị Giúp Ích Như 
Thế Nào

Tiền Chi Cho Những Dịch Vụ Cần Thiết Mỗi Ngày
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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/chất gây  
      ô nhiễm bị đổ)
Email: Utilities@bellevuewa.gov
Trang web: utilities.bellevuewa.gov
Số điện thoại ngoài thành phố: Republic Services (dịch vụ rác thải cứng)  
425-452-4762

• Cung cấp nguồn nước tinh khiết và an toàn nhất – 
bellevuewa.gov/DrinkingWaterQuality. Sở Tiện Ích thực 
hiện việc này trong phạm vi 600 dặm của nguồn nước chính 
và 24 hồ chứa có thể chứa trên 40 triệu gallon nước.

• Giảm lượng nước mưa ô nhiễm chảy vào sông suối. Sở Tiện 

Hóa Đơn Của Khách Hàng Trung Bình Sẽ Tăng Thêm $6.51 
Mỗi Tháng
Để tiếp tục cung cấp cho quý vị các dịch vụ chất lượng cao, khách hàng tư 
gia trung bình sẽ thấy hóa đơn của mình tăng thêm khoảng $6.51 mỗi tháng 
– hoặc ít hơn 25 cent mỗi ngày. Giá biểu tăng thêm sau đây đã được phê 
duyệt cho năm 2018:

• Nước uống sẽ tăng 6.1 phần trăm để trang trải cho việc mua nguồn 
nước từ Cascade Water Alliance, đầu tư vào hạ tầng cơ sở và hoạt động.

• Nước thải sẽ tăng 2.2 phần trăm để trang trải cho việc đầu tư vào hạ 
tầng cơ sở và hoạt động.

• Nước mưa sẽ tăng 4.6 phần trăm để trang trải cho việc đầu tư vào hạ 
tầng cơ sở và hoạt động.

Tin Tức Về Tiện Ích Bellevue

(Khách hàng tư gia trung bình trả $5.57 mỗi ngày cho dịch vụ tiện ích.)

Những Yếu Tố Làm Ảnh Hưởng Đến Giá Biểu Của Quý Vị
• Hóa đơn mà chúng tôi phải trả cho những nơi khác bị tăng. Hơn một nửa 

ngân sách của Sở Tiện Ích bao gồm tiền trả cho Cascade Water Alliance để 
mua nước uống, cho Quận King để sơ lọc nước thải, và trả tiền thuế cho 
thành phố cũng như tiểu bang.

• Việc cung cấp dịch vụ tiện ích cần đến nhiều dặm đường ống, máy bơm và 
hạ tầng cơ sở khác, và sự đầu tư là cần thiết để bảo vệ nó. Phần nhiều trong 
hạ tầng cơ sở này đã sử dụng được hơn một nửa tuổi thọ từ lâu – chúng 
được xây dựng từ thập niên 50 và 60 – và cần phải bảo trì hoặc thay thế 
nhiều hơn. Trì hoãn việc bảo trì không phải là cách tiết kiệm chi phí vì sau 
này sẽ phải tốn kém hơn nhiều để thay mới.

• Chi phí hoạt động hàng ngày đang gia tăng vì lạm phát.



Tin Tức Về Tiện Ích Bellevue

Nhiệt độ dưới độ đông đá có thể làm bể các đường 
ống nước xung quanh nhà quý vị, gây hư hại tài sản 
nghiêm trọng và làm lãng phí lượng nước lớn. Tái chế: 

Giữ Đồ Tái Chế Rỗng, Sạch Sẽ và Khô Ráo
Quý vị có thể đảm bảo rằng đồ tái chế của quý vị được tái sử dụng 
bằng cách chắc chắn là chúng rỗng, sạch sẽ và khô ráo trước khi 
quý vị bỏ chúng vào thùng.

Hãy ghi nhớ những bước đơn giản sau:
• Rỗng: Loại bỏ bất kỳ thực phẩm hay chất lỏng nào bên trong 

đồ tái chế trước khi bỏ chúng vào thùng đựng đồ tái chế;
• Sạch sẽ: Rửa qua đồ tái chế với nước để loại bỏ chất thừa còn 

lại; và
• Khô ráo: Lắc nhẹ để vẩy phần nước thừa hoặc để đồ tái chế 

khô ráo trước khi bỏ vào thùng đựng đồ tái chế.

Người tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu 
những đồ nào có thể tái chế và cách tránh yếu tố gây nhiễm bẩn 
quy trình tái chế, hoặc các chất không mong muốn như thực phẩm 
hoặc chất lỏng dư thừa có thể gây hại cho quy trình tái chế. Yếu tố 
gây nhiễm bẩn quy trình tái chế có thể là bất kỳ thứ gì ngoài những 
đồ được dự định thu thập và tái chế. Một vật dụng bị nhiễm bẩn 
trong thùng chứa đồ tái chế có thể tiếp xúc với các vật liệu tái chế 
khác như giấy hoặc bìa các tông, và có khả năng làm nhiễm bẩn 
toàn bộ lô rác tái chế.

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

Trời Lạnh Có Thể Làm Bể Các Ống Nước!

Mặc dù các đường ống nước bị bể thường dễ phát hiện, nhưng quý vị thường 
không chú ý đến những chỗ rạn nứt nhỏ, vì thế nên thường xuyên xem xét 
những chỗ này để xem có bị rò rỉ hay không:

• Nhớ đảm bảo rằng các vòi nước ngoài trời không chảy nhỏ giọt và nếu quý 
vị có thể nhìn thấy được chỗ ống nước dẫn vào vòi, hãy kiểm tra xem chỗ 
đó có bị rò rỉ không. Kiểm tra rò rỉ ở các đầu vòi tưới, và tìm những chỗ 
ẩm ướt bất thường trong vườn của quý vị, là chỗ có thể cho biết là bị rò rỉ 
ngầm dưới đất.

• Các đường ống ở tầng hầm (basement), dưới gầm nhà (crawl spaces) hoặc 
nhà đậu xe của quý vị thường xuyên phải chịu nhiệt độ đông đá, vì thế hãy 
tìm những chỗ ẩm ướt hoặc vũng nước nhỏ trên đất.

• Kiểm tra rò rỉ ở các đường ống nước nóng không bình chạy dọc bên ngoài 
nhà của quý vị.

• Kiểm soát các đường ống của bồn rửa (sink) trong nhà dọc theo tường bên 
ngoài.

Biết Chỗ Khóa Nước Trong Trường Hợp Ống Nước Bị Bể
Van khóa nước thường đặt dưới tầng hầm, nhà đậu xe, hoặc ngoài sân gần chỗ 
nền nhà, nhưng cũng có thể nhà quý vị không có. Quý vị cũng có thể khóa nước 
bằng cách dùng mỏ lết vặn van chỗ đồng hồ nước lại. Đồng hồ nước đặt gần lề 
đường – tìm chỗ có vạch sơn trắng dài khoảng sáu đến tám inch. Nhân viên phụ 
trách căn cứ vào vạch này để dễ dàng tìm thấy chỗ khóa nước trong lúc khẩn 
cấp. 

Tìm hiểu cách tự làm việc này tại bellevuewa.gov/TurnOffWater. Nếu quý vị 
cần giúp tìm van khóa nước hoặc nếu quý vị cần sơn lại vạch trắng gần chỗ đồng 
hồ nước của quý vị, hãy gọi cho Sở Tiện Ích Bellevue theo số 425-452-7840.

Giảm Giá Tiết Kiệm Chi Phí Nước và Năng Lượng Cho Quý Vị  
Việc đun nước tiêu tốn năng lượng cao thứ hai trong gia đình quý vị. Puget Sound Energy và Cascade Water Alliance 
đang hợp tác để mang lại cho quý vị khoản giảm giá cho các thiết bị và sản phẩm tiết kiệm nước giúp kiểm soát lượng 
nước trong nhà và tiết kiệm tiền hóa đơn của quý vị. 

Nâng cấp máy giặt cũ, không hiệu quả với mẫu máy giặt ENERGY STAR® chất lượng tốt và nhận $25, cùng với bộ dụng 
cụ tiết kiệm năng lượng gồm hai đèn LED và hai vòi lọc nước. Với các sản phẩm này, quý vị sẽ sử dụng ít nước hơn và 
tiết kiệm tiền hóa đơn năng lượng nhiều hơn.  Truy cập pse.com/appliances để có thêm thông tin về các mẫu máy chất 
lượng tốt.

Quý vị cũng có thể nhận được khoản giảm giá lên tới $10 ngay khi chọn các sản phẩm WaterSense®, gồm vòi lọc hay vòi 
hoa sen từ ShopPSE hoặc các nhà bán lẻ tham gia. Tìm hiểu thêm tại pse.com/showerheads.


