
Quý Vị Đã Chuẩn Bị Cho Những Cơn Bão Mùa 
Đông Chưa?
Sau đây là những việc mà quý vị có thể làm ngay để chuẩn bị sẵn sàng:

• 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.

• Kiểm tra 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 gara) không bị đóng băng bằng cách quấn 
băng keo và vật liệu cách nhiệt.

Muốn biết thêm những cách chuẩn bị để ứng phó với bão tuyết mùa đông, 
hãy xem trong www.takewinterbystorm.org.

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

Tháng 9 - Tháng 10 năm 2018

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/ đổ tràn chất ô nhiễm)
Email: Utilities@bellevuewa.gov
Trang web: utilities.bellevuewa.gov
Số điện thoại không trong thành phố: Republic Services (dịch vụ rác thải cứng) 425-452-4762

     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 các khoản giảm giá cho những 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 ngay một khoản giảm giá lên tới $10 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.

Các Máy Bơm Có Sẵn Cho Những Lúc Bị Ngập Lụt 
Những cơn mưa bão mùa đông không còn xa và điều này có nghĩa là sẽ có ngập lụt ở một số nơi tại Bellevue. Cơ Quan Tiện Ích Bellevue 
có sẵn một số máy bơm dành cho cư dân trong suốt những lúc ngập lụt khẩn cấp khi đó là vấn đề cá nhân và không liên quan đến trách 
nhiệm của cơ quan tiện ích. Có sẵn các máy bơm để sử dụng trong thời gian ngắn vào những lúc đang có ngập lụt và miễn phí. Hãy gọi 
425-452-7840 để biết thêm thông tin về việc mượn máy bơm.

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.

BÃO MÙA ĐÔNG  
SẮP ĐẾN



Tin Tức của Cơ Quan Tiện Ích Bellevue

   Hãy Sống Xanh và Bảo Vệ  
   Môi Trường! 
Cơ Quan Tiện Ích Bellevue đang cung cấp các hội thảo miễn phí, thực tiễn giúp 
quý vị có thể tìm hiểu cách sống lành mạnh hơn và có cuộc sống bền vững hơn.
Với các hội thảo Zero Waste Hero (Anh Hùng Không Rác Thải), quý vị sẽ 
nâng cao kiến thức của mình về tái chế và chế biến phân trộn và tìm hiểu về cách 
giảm rác thải.

• Học cách tiết kiệm tiền bằng cách giảm rác thải thực phẩm.
• Phân loại đúng cách rác tái chế, rác thải hữu cơ và rác thải.
• Biết nơi tái chế những mặt hàng không thông thường như pin.
• Mang về nhà một túi gom rác tái chế có thể tái sử dụng, một thùng ủ phân 

hữu cơ để trong bếp và một bộ dụng cụ và áp phích hướng dẫn cách phân 
loại.

Với các hội thảo Green Cleaning (Làm Sạch Thân Thiện Với Môi Trường), 
quý vị sẽ 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 quý vị. Nhận 
bộ dụng cụ vệ sinh thân thiện với môi trường miễn phí và giấy chứng nhận hoàn 
thành lớp học! 
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. Người lớn và trẻ em 
trên bảy tuổi được hoan nghênh tham gia hội thảo. 

Ngày & Địa Điểm Hội Thảo
Zero Waste Hero (Anh Hùng Không Rác Thải)
• Thứ Năm, ngày 20 tháng 9, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối  
 North Bellevue Community Center, 4063 148th Ave. NE
• Thứ Ba, ngày 23 tháng 10, từ 12 giờ trưa – 1 giờ chiều 
 Bellevue Downtown Library, 1111 110th Ave. NE 
• Thứ Năm, ngày 25 tháng 10, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối 
 North Bellevue Community Center, 4063 148th Ave. NE 
• Thứ Hai, ngày 5 tháng 11, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối 
 Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Boulevard
• Thứ Tư, ngày 7 tháng 11, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối 
 Newport Way Library, 14250 SE Newport Way 
• Thứ Tư, ngày 5 tháng 12, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối  
 Bellevue Downtown Library, 1111 110th Ave. NE 

Green Cleaning (Vệ Sinh Thân Thiện Với Môi Trường)
• Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9, từ 11 giờ sáng – 12 giờ trưa 
 Newport Way Library, 14250 SE Newport Way 
• Thứ Hai, ngày 22 tháng 10, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối 
 Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Boulevard
• Thứ Năm, ngày 8 tháng 11, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối 
 North Bellevue Community Center, 4063 148th Ave. NE 
• Thứ Năm, ngày 15 tháng 11, từ 1 giờ chiều – 2 giờ chiều 
 Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Boulevard
• Thứ Hai, ngày 3 tháng 12, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối 
 Bellevue Downtown Library, 1111 110th Ave. NE 
• Thứ Ba, ngày 4 tháng 12, từ 7 giờ tối – 8 giờ tối 
 Newport Way Library, 14250 SE Newport Way 

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

Dịch Vụ Thu Gom Rác Thải Nguy Hại Của 
Hộ Gia Đình Tại Nhà 
dành cho Người Cao Tuổi và Cư Dân Khuyết Tật
Local Hazardous Waste Management Program (Chương Trình 
Quản Lý Rác Thải Nguy Hại Địa Phương) tại Quận King, 
trong đó Bellevue là một thành viên, có dịch vụ thu gom tại 
nhà giúp người cao tuổi từ 65 tuổi trở nên và cư dân bị khuyết 
tật tại Quận King bỏ rác thải nguy hại an toàn mà họ có thể có 
tại nhà hoặc trong nhà để xe của họ.

Liên hệ Đường Dây Phụ Trách Rác Thải Nguy Hại Hộ Gia 
Đình theo số 206-296-4692 hoặc 1-888-Toxiced (869-4233), 
từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 phút chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
trừ ngày nghỉ lễ, để sắp xếp lịch đến thu gom.

Quý vị sẽ được hỏi:
• Tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị.
• Các loại và khối lượng rác thải cần được thu gom. Rác 

thải nguy hại hộ gia đình là các sản phẩm quý vị không 
còn sử dụng hoặc cần, bao gồm thuốc trừ sâu, sơn gốc 
dầu, dung môi, pin, đèn huỳnh quang, dầu máy xe mô tô, 
chất chống đông và các sản phẩm vệ sinh nhà cửa.

Lưu ý: Nhân viên thu gom tại nhà không thu gom các rác thải 
đặc biệt khác như sơn latex, lốp xe, các sản phẩm điện tử hoặc 
các loại thuốc.

Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch ngày thu gom, thường vào các ngày 
thứ Tư từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

HÓT SẠCH!
BỎ VÀO TÚI!

CHO VÀO 
THÙNG RÁC!

VI SINH VẬT GÂY HẠI CÓ THỂ LÂY 
TRUYỀN TỪ CHẤT THẢI CỦA VẬT NUÔI 

SANG NGƯỜI.

NƯỚC MƯA CHẢY CÓ THỂ MANG VI 
KHUẨN TỪ CHẤT THẢI CỦA VẬT NUÔI 

VÀO SUỐI VÀ HỒ

CÁC BÃI CHÔN LẤP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 
ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA VẬT NUÔI.
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