
Chúng ta cần hơn 600 dặm đường ống cấp 
nước chính để đưa nước uống đi khắp thành 
phố Bellevue. Con số này tương đương quãng 
đường từ Bellevue đến Helena, Montana! 
Utilities tích cực quản lý điều kiện hạ tầng cấp 
nước của chúng ta thông qua hoạt động bảo 
dưỡng, sửa chữa hoặc cải tạo thường xuyên 
cũng như thay mới. 

Làm sao để biết đường ống nào cần thay 
mới, tại thời điểm nào? Đây là một phần quan 
trọng trong việc lập kế hoạch chương trình 
quản lý tài sản của Utilities. Utilities theo dõi dữ 
liệu về các đường ống cấp nước chính trên khắp 
thành phố và các Cộng Đồng Point – bao gồm 

số năm sử dụng, kích cỡ và vật liệu, lịch sử vỡ đường ống cùng các yếu tố ảnh hưởng tới tình 
trạng và tuổi thọ của đường ống. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để giúp xây dựng các dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản và ưu tiên đường ống cấp nước chính khi sửa chữa hoặc thay mới. 
Trên thực tế, Bellevue có một chương trình thay mới đường ống cấp nước chính liên tục, mỗi 
năm lại thay mới khoảng 5 dặm đường ống nước. 

Utilities cũng thường xuyên tiến hành phát hiện rò rỉ ở các đường ống trên khắp thành phố. 
Khi xảy ra rò rỉ và vỡ đường ống, các đội nhanh chóng được huy động để sửa chữa. Sau đó, 
chúng tôi phân tích thông tin từ sự cố đó để xác định liệu có cần thay mới đoạn đường ống 
không, cân nhắc rủi ro và khả năng vỡ đường ống cấp nước chính trong tương lai.

Mỗi năm có bao nhiêu vụ vỡ đường ống cấp nước chính ở Bellevue? Trung bình, hệ thống 
của Bellevue có khoảng 30 vụ vỡ đường ống cấp nước chính mỗi năm. Con số này tương ứng 5 
vụ vỡ đường ống trên 100 dặm đường ống mỗi năm, là rất thấp so với con số trung bình quốc 
gia (khoảng 25-30 vụ vỡ đường ống trên mỗi 100 dặm đường ống mỗi năm). 

Làm thế nào để phát hiện và báo cáo tình trạng vỡ đường nước có thể xảy ra? Thành 
phố trông cậy vào các báo cáo của cư dân để giúp chúng tôi xác định và sửa chữa những chỗ 
rò rỉ nhỏ trước khi chúng trở thành tai nạn vỡ đường ống lớn. Nếu quý vị phát hiện thấy nước 
bị nổi bong bóng hoặc phun lên từ mặt đường trong lộ giới, xin liên lạc ngay với đường dây 
khẩn cấp 24/7 của thành phố theo số 425-452-7840.

Giúp các chủ sở hữu nhà kiểm soát rò rỉ trong hệ thống riêng
Thành phố quản lý tất cả các đường ống cấp nước chính và đường nước dịch vụ nằm trong lộ 
giới công cộng hoặc phần diện tích mà thành phố có quyền địa dịch. Chủ sở hữu nhà tự chịu 
trách nhiệm về đường nước riêng chạy từ đồng hồ nước vào nhà họ. Cũng giống như với phần 
thuộc sở hữu công, quý vị cũng cần phải nhanh chóng phát hiện tình trạng rò rỉ nhỏ tại đường 
ống nhà mình để giúp ngăn chặn các vấn đề lớn hơn. 

Tìm chỗ rò rỉ ở đâu? Đôi khi sự cố rò rỉ là rất rõ ràng – như là bồn cầu liên tục chảy nước hoặc 
vũng nước đọng bên dưới thiết bị. Nhưng những chỗ rò rỉ vô hình ở đường ống ngầm có thể 
khó phát hiện hơn. Hóa đơn nước cao hơn bình thường là một manh mối cho thấy có sự cố rò 
rỉ trên bất động sản của quý vị. 

Phải làm gì khi nghi ngờ rò rỉ? Thường xuyên kiểm tra van bồn cầu xem có bị lỏng không 
– đây có thể là thủ phạm chính gây lãng phí nước. Quý vị có thể đi xung quanh phía ngoài ngôi 
nhà, từ đồng hồ nước đến điểm đường nước đi vào, tìm những chỗ bị ướt và chưa bao giờ khô 
ráo trên bê tông, hoặc chỗ nước đọng dù trời không mưa. Quý vị cũng có thể sử dụng số liệu 
đồng hồ nước để kiểm tra tình trạng rò rỉ hay mức sử dụng nước bất thường. Các tài nguyên 
tham khảo khác, bao gồm cách kiểm tra rò rỉ ở đồng hồ nước, được đăng tải tại BellevueWA.
gov/water-leak-management. 

Tin Tức về Dịch Vụ Tiện Ích của Bellevue  
(Bellevue Utilities News) 
Thông tin về dịch vụ nước sạch, thoát nước, nước thải và rác thải Số thứ 2 năm 2022

Phòng Tránh Ô Nhiễm 
do Phân Vật Nuôi!

Kiểm Soát Rò Rỉ Nước – Chúng Tôi Làm Gì 
& Quý Vị Có Thể Làm Gì 

Bellevue rất yêu mến thú cưng – thành phố 
là nơi cư trú của trên 30,000 thú cưng khác 
nhau! Nhưng toàn bộ lượng phân vật nuôi 
của chúng ta có thể góp phần gây ô nhiễm 
nghiêm trọng. 

Phân vật nuôi bị bỏ lại trên các bãi cỏ và 
vỉa hè là loại chất thải chưa qua xử lý. Khi 
trời mưa, nước mưa chảy qua cuốn theo 
mọi thứ chúng tiếp xúc – kể cả phân vật 
nuôi cùng những vi khuẩn, vi sinh vật có 
hại chứa trong đó. Những chất gây ô 
nhiễm này cuối cùng lại đổ về đường thủy 
địa phương, và tại đây, có thể gây nguy 
hiểm cho thủy sản và các động vật hoang 
dã khác. Phân vật nuôi cũng chứa các vi 
sinh vật có hại, có thể truyền sang con 
người. 

Hãy bảo vệ môi trường và đường thủy 
của chúng ta bằng cách đổ bỏ phân vật 
nuôi đúng cách: hót, cho vào túi và vứt 
vào thùng rác. 

Bỏ lại phân vật nuôi trên bất động sản 
công cộng hoặc bất động sản tư nhân của 
người khác là bất hợp pháp. Phân vật nuôi 
cũng không thể đưa vào ủ phân; thứ chất 
thải này không thể ủ đến mức nhiệt đủ để 
diệt những vi sinh vật có hại có thể hiện 
diện trong đó.

Xin cảm ơn quý vị đã giúp bảo vệ sức khỏe 
cho các gia đình, giữ sạch nước mặt và giúp 
những đôi giày không bị dính phân! Để biết 
thêm thông tin về việc phòng tránh ô 
nhiễm do phân vật nuôi, xin truy cập 
BellevueWA.gov/pet-waste. 
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Bellevue Utilities News is available online and in other 
languages at www.bellevuewa.gov/utilities.
可在以下网站用中文查看《贝尔维尤市公用事业新闻》(Bellevue Utilities News):  
www.bellevuewa.gov/utilities

벨뷰 유틸리티 뉴스 (Bellevue Utilities News)는 www.bellevuewa.gov/utilities  
웹사이트에서 한국어로 이용하실 수 있습니다

«Коммунальные новости Бельвью» (Bellevue Utilities News) имеется на русском  
языке по адресу www.bellevuewa.gov/utilities.

Novedades de Bellevue Utilities (Bellevue Utilities News) está disponible en español en  
www.bellevuewa.gov/utilities

Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue (Bellevue Utilities News) có bằng tiếng Việt trong  
www.bellevuewa.gov/utilities.

Thông tin chung—425-452-6932  
utilities@bellevuewa.gov | utilities.bellevuewa.gov

Hóa Đơn/Dịch Vụ Khách Hàng—425-452-6973

Chất Lượng Nước Uống—425-452-6192

Hỗ Trợ Khẩn Cấp 24/7—425-452-7840 (ngập, vỡ đường ống 
nước chính, mất nước, cống thoát nước chảy tràn, tràn chất bẩn)

Republic Services (dịch vụ rác thải)—425-452-4762

Hợp tác với MacDonald Miller Facility Solutions, thành phố đã 
xây dựng một chương trình để các tòa nhà thương mại và hộ gia 

đình sinh sống tại Bellevue nhận được hỗ trợ về quản lý và giảm thiểu 
điện năng tiêu thụ, cũng như tiếp cận các ưu đãi tiết kiệm năng lượng 
của tiểu bang và cơ quan dịch vụ tiện ích.

Chương trình của Bellevue là nỗ lực đầu tiên được thành phố dẫn dắt 
để hỗ trợ các chủ sở hữu tòa nhà phải tuân thủ Tiêu Chuẩn Thực Hiện 
Tòa Nhà Thương Mại Sạch (Commercial Clean Buildings Performance 
Standard) mới của tiểu bang. Tiêu chuẩn này yêu cầu hầu hết các tòa 

nhà có diện tích lớn hơn 50,000 feet vuông phải đáp ứng tiêu chuẩn tiết 
kiệm điện năng muộn nhất vào năm 2026. 

Chương trình của Bellevue giúp các chủ sở hữu và ban quản lý các tòa nhà 
đặt ra mốc chuẩn cho mức điện năng tiêu thụ, nộp đơn xin tài trợ ưu đãi 
của tiểu bang, giảm mức điện năng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí và tuân thủ 
các tiêu chuẩn mới về tòa nhà sạch. Nhằm khuyến khích tuân thủ luật tiểu 
bang Washington từ sớm, Chương trình Ưu Đãi cho Người Áp Dụng Sớm 
(Early Adopter Incentive) trao số tiền 75 triệu USD cho các chủ sở hữu tòa 
nhà đủ điều kiện đánh giá mức độ tiêu thụ điện năng. Từ đó thiết lập và 
triển khai các kế hoạch giảm tiêu thụ điện. 

Để tìm hiểu thêm và ghi danh tham gia chương trình, xin truy cập 
BellevueWA.gov/clean-buildings hoặc gởi câu hỏi qua email về 
cleanbuildings@bellevuewa.gov. 

Chương Trình Ưu Đãi 
Mới cho Tòa Nhà Sạch

Quý vị đang có kế hoạch 
làm mới căn nhà vào 
mùa xuân? Hãy thử áp 
dụng các gợi ý sau để 
giúp quý vị dọn dẹp nhà 
cửa, giữ tinh thần thoải 
mái và giảm lãng phí 
trong cả quá trình. Đừng 
quên, ngày nào cũng là 
Ngày Trái Đất! 

 � Hãy chuẩn bị 
những chiếc thùng 
hoặc túi dán nhãn 
để phân loại đồ đạc. Cố gắng phân loại xem những thứ gì nên 
giữ lại, bán đi, quyên góp, tái chế, ủ phân, hay là bỏ vào thùng 
rác như một lựa chọn cuối cùng. Một số món đồ phải cho vào 
thùng rác, không sao cả!

 � Hãy chuẩn bị một danh sách điểm đến cho những món đồ 
không muốn giữ lại. Rất nhiều món đồ có thể được tái chế tại 
các địa điểm khác nhau. BellevueWA.gov/recycle-more đã có 
hướng dẫn về nơi và cách thức tái chế các vật dụng đặc biệt 
trong nhà. 

 � Nếu có quá nhiều đồ cần thanh lý, thay vì xếp chồng, quý vị 
hãy tách thành nhiều chuyến quyên góp. Cách này giúp tránh 
tình trạng quá tải.

 � Không vội vàng – quý vị hoàn toàn có thể dọn lần lượt từng món 
hay theo từng phòng và điều chỉnh mục tiêu sao cho phù hợp với 
sức lực của mình. Kiên nhẫn và bền bỉ.

Thêm sự trợ giúp: theo học lớp học trực tuyến miễn phí "Sắp Xếp Có 
Trách Nhiệm" ("Responsible Reorganizing") của chúng tôi, một phần 
trong chuỗi lớp học Sống Xanh Hơn (Greener Living). Quý vị sẽ nhận 
được hướng dẫn hành động để dọn dẹp nhà cửa và những lời khuyên 
khác để chuyển tới nơi ở nhỏ hơn mà không phải bỏ tất cả đồ vào 
thùng rác. Tìm thêm thông tin và ghi danh tại BellevueWA.gov/
greener-living-classes. Nếu quý vị trót bỏ lỡ lớp học mùa xuân này, 
đừng lo – lớp học sẽ sớm được tổ chức lại!

Lời Khuyên để Sắp Xếp Có  
Trách Nhiệm

Các Chương Trình Giảm Thuế & Giảm 
Phí Dịch Vụ Tiện Ích

Quý vị cần được hỗ trợ chi 
trả hóa đơn dịch vụ tiện 
ích? Quý vị có thể đủ tiêu 
chuẩn được hỗ trợ theo 
các chương trình Giảm 
Thuế và Giảm Phí Dịch Vụ 
Tiện Ích. 

Chương Trình Giảm Phí: 
Chương trình này hỗ trợ 
giảm 70% chi phí dịch vụ 
tiện ích cơ bản cho người 
cao niên (62 tuổi trở lên) 
có thu nhập thấp và người 

có khuyết tật vĩnh viễn, thu nhập thấp và đáp ứng các hướng dẫn cụ thể 
về nơi cư trú và thu nhập. Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được giảm phí 
nếu thu nhập hộ gia đình quý vị năm 2021 là $40,500 trở xuống cho 
một người hoặc $46,300 trở xuống cho hai người. Loại trợ cấp tùy 
thuộc vào phương thức chi trả chi phí dịch vụ tiện ích:

 � Giảm Giá Dịch Vụ Tiện Ích: Với cho những người nộp đơn đủ tiêu 
chuẩn và trực tiếp trả hóa đơn dịch vụ tiện ích Bellevue, khoản 
giảm giá được áp dụng cho các hóa đơn hai tháng một lần. Chương 
trình này được áp dụng đến hết ngày 28 tháng 10.

 � Hoàn Phí Dịch Vụ Tiện Ích: Với những người nộp đơn đủ tiêu 
chuẩn và trả chi phí dịch vụ tiện ích thông qua tiền thuê nhà hoặc 
bên thứ ba khác, họ sẽ được phát hành một tờ ngân phiếu hoàn 
phí cho phần chi phí dịch vụ tiện ích của năm 2021. Chương trình 
này được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 đến 28 tháng 10.

Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp (Emergency Assistance Program): 
Những khách hàng phải đương đầu với một cú sốc tài chánh một lần, 
như là mất việc trong đại dịch COVID, có thể đủ tiêu chuẩn được giảm 
100% phí dịch vụ tiện ích trong tối đa bốn tháng dịch vụ cơ bản (phúc 
lợi không quá $313 trên mỗi hóa đơn). Người nộp đơn đủ tiêu chuẩn 
phải đáp ứng yêu cầu về thu nhập thấp trong 30 ngày trước đó và 
không nhận sự hỗ trợ tài chánh nào khác của Utilities.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin và nhận mẫu đơn ghi danh tất cả 
các chương trình tại BellevueWA.gov/utility-relief hoặc bằng cách gọi 
tới số 425-452-5285.


