Climate Smart San José là một kế hoạch nhằm giảm ô nhiễm không khí, tiết kiệm nước và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Các gợi ý và nguồn tư liệu trong hướng dẫn này sẽ giúp quý vị tiết kiệm năng lượng, nước và tiền bạc. Cùng nhau, chúng ta có thể làm San José
trở thành một nơi tốt hơn cho gia đình, trẻ em và các thế hệ tương lai của chúng ta. Mỗi hành động, dù lớn hay nhỏ, đều tạo nên sự khác biệt!

Tại Nhà: Năng Lượng

Tại nhà: Nước

Bộ dụng cụ tiết kiệm năng lượng tại gia DIY
chứa các công cụ miễn phí để giảm thiểu việc
sử dụng năng lượng tại nhà quý vị:
www.sjenvironment.org/diytoolkit

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng mặt
trời của ngôi nhà quý vị bằng Dự án Sunroof
của Google: www.google.com/get/sunroof

Thành phố San José có các quy định về sử dụng
nước luôn có hiệu lực bất kể điều kiện hạn hán
nhằm đảm bảo cộng đồng của chúng ta luôn có
đủ nước.

Công cụ tính Lượng nước
sẽ đưa ra ước tính sử dụng nước của quý vị:
www.watercalculator.org

Nhận một Bản đánh giá Năng lượng tại gia
thông qua sáng kiến Nâng Cấp Năng Lượng
California. Gọi điện số 866-878-6008 hoặc truy
cập www.bayareaenergyupgrade.org

Giải pháp thay thế GRID giúp các chủ nhà đủ
điều kiện về thu nhập thấp trả tiền cho tấm
pin mặt trời: www.gridsolar.org

Nước khi trời mát khi sử dụng hệ thống phun
nước: trước 10:00 sáng và sau 8:00 tối. Đầu phun
không được chạy quá 15 phút trên mỗi điểm phun.

Sở Dịch vụ Môi trường San José cung cấp thông
tin về cách tiết kiệm nước và tìm kiếm nhà bán
lẻ nước cho quý vị: sjenvironment.org/muniwater

Cách nhiệt nhà của quý vị để giữ cho mát mẻ
vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Nâng
Cấp Năng Lượng California (xem ở trên) hiện
có cung cấp các ưu đãi về tài chính.

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cung cấp các gợi ý và
nguồn hỗ trợ tiết kiệm năng lượng có giá trị:
www.energy.gov/energysaver

Sửa chữa các chỗ rò rỉ thấy được trong vòng năm
ngày làm việc. Truy cập trang về rò rỉ của chúng tôi tại
www.sanjoseca.gov/waterleaks để tìm hiểu cách
phát hiện và sửa chữa các chỗ rò rỉ nước.

Sở Tài nguyên Nước California cung cấp khoản
giảm giá cho các chủ nhà hộ gia đình đơn lẻ
có lắp đặt hệ thống cảnh quan chịu được hạn:
www.saveourwaterrebates.com

Công nghệ điện hiệu quả cao, ví dụ như các
mức cảm ứng và bơm nhiệt dùng để gia nhiệt
nước và sưởi ấm không gian, đang thay thế
dần các thiết bị dùng gas lỗi thời.

Sở Dịch vụ Môi trường San José cung cấp thông
tin về các lựa chọn tài chính để nâng cấp hiệu
quả sử dụng năng lượng và nước tại
www.sjenvironment.org/financing

Sử dụng chổi thay vì vòi nước để làm sạch sân
trong, vỉa hè, đường lái xe, bãi đậu xe hoặc các bề
mặt cứng khác.

Các khoản giảm giá cũng được cung cấp
thông qua Sở Thủy cục Thung Lũng Santa
Clara để chuyển đổi hệ thống cảnh quan sử
dụng nhiều nước thành hệ thống cảnh quan
chịu được hạn: www.valleywater.org/savingwater/rebates

PG&E đưa ra các khoản giảm giá hiệu quả
về năng lượng và các công cụ kiểm tra năng
lượng trực tuyến để giúp khách hàng giảm
tiêu thụ năng lượng tại nhà.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? San José được xếp hạng thứ ba
trên toàn quốc về số lượng tấm pin mặt trời được
lắp đặt nhiều nhất.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Bắt đầu từ năm 2019, cư dân và
doanh nghiệp San José sẽ nhận được điện sạch hơn
với chi phí cạnh tranh thông qua Dự án Năng lượng
sạch San José. Tìm hiểu thêm: sanjosecleanenergy.org

Sở Thủy cục Thung Lũng Santa Clara cung
cấp Khảo sát ngoài trời Sử dụng nước thông
minh miễn phí, trong đó chuyên gia về tưới
tiêu sẽ đánh giá hệ thống tưới nước ngoài
trời của quý vị. Truy cập www.valleywater.org/
saving-water/residential/water-wise-surveyprogram

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Trong đợt hạn hán gần đây,
toàn bộ San Joséans đã giảm lượng nước tiêu
thụ được 29%.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT? Công ty Tái chế nước phía
Nam Vịnh, do Thành phố San José quản lý,
đã tiết kiệm được khoảng 4 tỷ gallon nước
uống được trong năm tài khóa 2016-17. Mỗi
gallon nước tái chế được sử dụng đại diện
cho một gallon nước uống tiết kiệm được.

Cải Thiện Môi Sinh Vì Tương Lai
10 Cách Để Tiết Kiệm
Năng Lượng Thông Minh
Lựa chọn sử dụng
100% năng lượng
tái tạo từ các dịch vụ
điện nước của quý vị.

Đi bộ hoặc đạp
xe để cải thiện sức
khỏe đồng thời
giảm ô nhiễm.

Hạn chế tưới tiêu
ngoài trời và lựa chọn
những loài thực vật
chịu hạn tốt.

Kiểm tra Bộ dụng
cụ Tiết kiệm năng
lượng tại gia DIY từ
thư viện của quý vị.

Đi xe chung hoặc sử
dụng phương tiện
công cộng bất cứ khi
nào có thể.

Lắp đặt các thiết bị
lưu lượng thấp giúp
cải thiện hiệu quả sử
dụng nước.

Sử dụng ổ cắm điện
thông minh để tiết
kiệm năng lượng.

Mua xe điện và chạy
đều tốc độ trên làn
đường dành cho xe
tốc độ cao (HOV).

Giặt quần áo
bằng nước lạnh
và phơi khô ở
nhiệt độ thấp.

Sử dụng bộ điều
nhiệt có thể lập
trình và tắt nó khi
không ở nhà.

Ấn bản này có thể được cung cấp dưới dạng khác nếu được yêu cầu, thí dụ như chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng thâu âm hoặc đĩa vi tính.
Muốn yêu cầu xin gọi 408-535-3500 (tiếng nói), 408-294-9337 (TTY). Cải thiện Môi sinh vì Tương lai sjenvironment@sanjoseca.gov.
In bắng mực đậu nành trên giấy sản xuẩt từ giấy tái chế. 1018/Online Only/VL//KW © City of San José

Di Chuyển

Cải thiện Môi sinh vì Tương lai

Phương Tiện Vận Tải Công Cộng
Phương tiện công cộng sẽ trở nên dễ dàng hơn và
thuận tiện hơn bởi các cải tiến đã lên kế hoạch sẽ được
đưa lên mạng. Dưới đây là một số nguồn tư liệu giúp
quý vị tăng số chuyến đi không cần xe hơi của mình.

Lên kế hoạch chuyến đi của quý vị với sự giúp đỡ
của Cơ quan Vận tải Thung Lũng Santa Clara:
• Sắp xếp chuẩn bị sẵn sàng: tripplanner.vta.org/planner
• Xem thử www.vta.org/apps để biết các ứng
dụng phương tiện vận tải hữu ích của bên thứ ba

Chương trình San José cung cấp thông tin
để giúp người dân sử dụng các phương tiện
công cộng (cũng như đi bộ và đi xe đạp):
www.smartmovessanjose.org

Kiểm tra với hãng sở của quý vị để xem quý vị có
đủ điều kiện được giảm giá hoặc ưu đãi khi sử
dụng phương tiện công cộng hay không.

Đi Xe Đạp
Đi xe đạp tại San José là một cách tuyệt vời để
tập thể dục và tiết kiệm tiền xăng.

Xe đạp và xe tay ga có thể cho thuê sẽ giúp quý vị
dạo quanh thành phố thật dễ dàng!

San José Parks, Sở Dịch vụ Giải trí và Vùng lân cận
có thông tin về mạng lưới đường đi bộ và đi xe đạp dài
60 dặm của Thành phố: www.sanjoseca.gov/trails
Liên minh Xe đạp Silicon Valley có các thông tin
hữu ích, bao gồm bản đồ và dịch vụ “Virtual Bike
Route Scouts” (Hướng Dẫn Lộ Trình Xe Ảo):
www.bikesiliconvalley.org

Đi xe chung và dùng xe điện
Đi xe chung và dùng xe điện là những lựa chọn thay thế
thân thiện với môi trường so với lái xe một mình một xe
chạy bằng xăng dầu.
Có rất nhiều các lựa chọn kết hợp chuyến đi có sẵn
tại www.511.org/carpool-vanpool/findmatch

Việc mua xe điện đang dần có giá cả phải chăng
hơn nhờ các ưu đãi về tài chính:
• California hỗ trợ giảm giá 2.500 đô-la cho các loại xe
điện EV: cleanvehiclerebate.org/eng/eligible-vehicles
• Yêu cầu khoản tín dụng thuế liên bang 7.500
đô-la để mua xe điện EV:
www.fueleconomy.gov/feg/taxevb.shtml
QUÝ VỊ CÓ BIẾT? San José nằm trong số 10 thành phố
hàng đầu ở Hoa Kỳ về số lượng xe hybrid và xe điện
EV được sử dụng cũng như số lượng trạm sạc EV.

#ClimateSmartSJ
www.climatesmartsj.org

