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HERE ARE SOME GUIDELINES  
FOR PRINTING:

• Use recycled paper whenever possible

• Pick a sturdy card stock with 145 GSM

• Choose a paper stock with a matte finish

Remember, we’re encouraging Californians to save energy. 
Let’s be sure to reflect that right down to the materials we 
choose to print on.



POWER  
SAVER 
REWARDS

Giải thưởng Người tiết kiệm Điện sẽ trả tiền cho quý vị vì đã giảm mức 
sử dụng năng lượng khi có Cảnh báo Linh hoạt (Flex Alert). Flex Alert 
thường được phát động vào mùa hè và cảnh báo quý vị giảm mức sử 
dụng năng lượng để tránh cúp điện. Với Giải thưởng Người tiết kiệm 
Điện, quý vị tiết kiệm được càng nhiều năng lượng, thì quý vị càng kiếm 
được nhiều tiền*. Cùng nhau, chúng ta có thể tránh được tình trạng cúp 
điện vốn có thể ngăn ngừa được.

GIẢI THƯỞNG NGƯỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN 
HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

CÁC CÁCH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ NHẬN 
THƯỞNG VỚI GIẢI THƯỞNG NGƯỜI TIẾT KIỆM ĐIỆN:

TRƯỚC 16:00H

TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 

Tìm hiểu về các cách quý vị có thể được nhận 
thưởng thông qua chương trình Giải thưởng 
Người tiết kiệm Điện bằng cách truy cập 
PowerSaverRewards.org

1. Ghi tên tham dự Giải thưởng Người tiết kiệm Điện tại 
PowerSaverRewards.org

2. Khi quý vị nhận được thông báo của Flex Alert, hãy giảm mức sử 
dụng điện từ 16-21 giờ và rút phích cắm các vật dụng không sử 
dụng.

3. Để ý phần thưởng trên hóa đơn sử dụng năng lượng của quý vị.

*Mức tiết kiệm khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của quý vị. Cảnh báo Linh 
Hoạt (Flex Alert) thường được đưa ra từ 16: 00h-21:00h nhưng cũng có thể được đưa ra ngoài 
khung giờ đó.

**Giá trị giải thưởng kiếm được thông qua các hành động bảo tồn năng lượng trong suốt sự kiện 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.

LÀM MÁT 
NHÀ TRƯỚC

HOÃN SỬ 
DỤNG THIẾT 
BỊ ĐIỆN GIA 

DỤNG CHÍNH

TẮT ĐÈN BẤT 
KỲ KHI NÀO 
KHÔNG CẦN 

THIẾT

CÀI ĐIỀU CHỈNH 
NHIỆT Ở 78 ĐỘ 

HOẶC CAO HƠN

RÚT PHÍCH 
CẮM CÁC 
THIẾT BỊ

SỬ DỤNG CÁC 
THIẾT BỊ ĐIỆN 

GIA DỤNG 

CHE CỬA SỔ



Tìm hiểu về các cách quý vị có thể được nhận thưởng 
thông qua chương trình Giải thưởng Người tiết kiệm 

Điện bằng cách truy cập: 

PowerSaverRewards.org

#PowerSaverRewards

Quét mã!


