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SCE Đề Nghị Cách Giải Quyết Hóa Đơn Điện Tăng Cao Trong Mùa Hè
ROSEMEAD, Calif., Ngày 10 tháng Chín, 2013 — Southern California Edison (SCE) tuần vừa qua
đã đáp ứng được nhu cầu điện ở một cao điểm mới, với tổng số tiêu thụ kể từ đầu năm đến nay là
22,534 megawatts điện (đủ cung cấp cho 14 triệu gia đình trung bình cùng một lúc tại Nam
California). Với độ nóng tăng cao có thể tiếp tục một cách bất thường trong vài tuần lễ sắp tới,
SCE xin đề nghị với khách những giải pháp để tránh hóa đơn điện lên cao.
Ông Seth Kiner, phó chủ tịch SCE phụ trách chương trình khách hàng, phát biểu, “Chúng tôi biết
rất rõ về những tờ hóa đơn cao hơn bình thường mà khách hàng có thể phải chịu sau một tháng đặc
biệt nóng nên đã phải dùng máy lạnh nhiều hơn thường khi. Chúng tôi muốn quí vị biết rằng có
những phương tiện và cách thức giúp quí vị theo dõi mức tiêu thụ điện cũng như cách thức trả tiền
dành cho những người đang cần giúp đỡ.”
Chẳng hạn, có hơn 333,000 khách hàng SCE đã ghi tên sử dụng Budget Assistant Tool, để được
nhắc nhở khi tiền điện đã đạt đến mức do mình ấn định trước. Còn có My Account trên mạng
www.SCE.com giúp khách hàng theo dõi số điện mình sử dụng như thế nào, xem hóa đơn hiện nay
và hóa đơn ước đoán cho tháng tới là bao nhiêu. Còn Ngày Tiết Kiệm Điện thì tưởng thưởng
khách hàng bằng cách trừ tới $100 hóa đơn một năm khi tiết kiệm điện từ 2 – 6 giờ chiều.
Khách hàng SCE cũng có thể thương lượng phương thức trả tiền và/hoặc xem mình có đủ tiêu
chuẩn được giúp đỡ tài chánh hay không. Xin xem thêm chi tiết tại www.sce.com/highbillhelper.
Khách hàng không có hoặc không muốn dùng máy lạnh cũng có thể chạy đến các trung tâm nghỉ
mát (cool centers), để được giải thoát khỏi cơn nóng. Có thể gọi số 211 để tìm những địa điểm gần
nhà mình.
SCE đề nghị những cách thức tiết kiệm dễ dàng sau đây:
• Không để đồng hồ máy lạnh xuống dưới 78 độ.
• Dùng quạt máy thay vì máy lạnh khi có thể được.
• Tắt những máy móc và thiết bị không dùng tới, tắt đèn khi ra khỏi phòng.
• Đóng màn và mành cửa để ngăn ánh mặt trời trực tiếp.
• Tránh dùng máy ẩm độ cùng lúc máy lạnh đang chạy.
• Tránh mở cừa tủ lạnh nhiều lần, đây là thứ máy dùng rất nhiều điện trong hầu hết mọi nhà.
Về Southern California Edison
Southern California Edison, thuộc công ty Edison International (NYSE:EIX), là một trong những
công ty điện lớn nhất nước, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương mục khách hàng
trên địa bàn phục vụ 50,000 dặm vuông ở miền Trung, Duyên Hải và Nam California.
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