
Khi nói đến việc tránh tình trạng bị cúp điện vốn có thể ngăn ngừa được, chúng ta phải hợp tác với nhau, đặc biệt là 
trong thời gian dự kiến thiếu hụt nguồn cung cấp năng lượng. Flex Alert (Cảnh báo Linh hoạt) là lời kêu gọi người dân 
California tự nguyện bảo tồn năng lượng khi nguồn cung cấp điện năng sẵn có đang khan hiếm. Giờ đây các quý vị có 
thể tiết giảm hóa đơn sử dụng năng lượng và được chi trả cho việc tiết kiệm năng lượng thông qua một chương trình 
mới có tên là Giải thưởng Người tiết kiệm Điện.

Giải thưởng Người tiết kiệm Điện cho phép quý vị được nhận tặng thưởng trên hóa đơn tiền điện khi quý vị giảm 
mức sử dụng năng lượng trong khoản thời gian có Flex Alert. Mặc dù nhiều hộ gia đình ghi danh tự động, nhưng 
tốt nhất là hãy đảm bảo ghi tên vào chương trình Giải thưởng Người tiết kiệm Điện bằng cách tham gia trực tiếp tại 
PowerSaverRewards.org. Mức tiết kiệm thực tế khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Quý vị sẽ không phải 
chịu phạt nếu không giảm được mức sử dụng năng lượng của mình trong thời gian diễn ra Flex Alert.

THỎA HIỆP VỚI GIẢI THƯỞNG CHO 
NGƯỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN LÀ GÌ?

Các cộng đồng và cư dân trên khắp California được hưởng lợi khi chúng ta sử dụng ít điện năng hơn trong thời gian dự kiến thiếu hụt nguồn cung cấp năng 
lượng và tránh tình trạng bị cúp điện khi có thể ngăn ngừa được. Và bây giờ quý vị có thể được trao thưởng cho việc tiết kiệm năng lượng!

HÃY GIÚP CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ TRÁNH KHỎI TÌNH TRẠNG BỊ CÚP ĐIỆN KHI ĐIỀU NÀY CÓ THỂ NGĂN NGỪA ĐƯỢC

Giá trị giải thưởng kiếm được thông qua các hành động bảo tồn năng lượng trong thời gian có Flex Alert sẽ được ghi có vào bản sao kê hóa 
đơn trong tương lai. Để tìm thêm thông tin chi tiết về cách tính và áp dụng trả thưởng chi phí cho hóa đơn của quý vị cũng như chi tiết thêm về 
chương trình, hãy truy cập trang web Giải thưởng Người tiết kiệm Điện của nhà cung cấp dịch vụ tiện ích tại địa phương quý vị.

GHI TÊN THAM GIA GIẢI THƯỞNG NGƯỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN 

Chi tiết thanh toán khác nhau tùy theo nhà 
cung cấp tiện íchĐiền thông tin của quý vị vào

Truy cập vào PowerSaverRewards.org
Giảm sử dụng năng lượng trong khi có Flex 
Alert

Làm mát nhà của quý vị trước cho buổi tối 
bằng cách chạy máy lạnh vào ban ngày, khi 
năng lượng sạch có sẵn nhiều hơn

Làm những công việc sử dụng nhiều năng 
lượng, chẳng hạn như những công việc đòi hỏi 
các thiết bị lớn như máy rửa bát và máy giặt

Tận hưởng ánh nắng mặt trời vào buổi sáng 
và điều chỉnh các tấm che cửa sổ (rèm, mành 
che, màn) vào buổi chiều để giữ cho ngôi nhà 
quý vị mát mẻ

ĐỂ CHUẨN BỊ, TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ 
TRƯỚC KHI CÓ FLEX ALERT?
Trước 16:00h* vào các ngày có Flex Alert, quý vị 

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG KHOẢNG 
THỜI GIAN TỪ 16:00H VÀ 21:00H* KHI FLEX 
ALERT ĐƯỢC GỞI RA ĐỂ ĐƯỢC TRAO GIẢI

Tắt đèn và thiết bị điện gia dụng không sử 
dụng khi có thể

Cân nhắc tăng điều chỉnh nhiệt độ nhà của 
quý vị lên 78 độ F và sử dụng quạt cho mát 
nếu cần

Chờ đến sau 21:00h hoặc ngày hôm 
sau để sử dụng các thiết bị chính

Ở nhà bị nóng? Hãy cân nhắc đến trung 
tâm mát mẻ hơn, thư viện hoặc rạp chiếu 
phim, nếu có thể

* Mức tiết kiệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của quý vị. Flex Alert thường được gởi ra từ 16:00h đến 21:00h, nhưng cũng có thể được phát động ngoài khung giờ 



Tìm hiểu về các cách quý vị có thể được trao giải thưởng thông qua 
chương trình Giải thưởng Người tiết kiệm Điện bằng cách truy cập:

PowerSaverRewards.org

#PowerSaverRewards

Quét mã!


