
 برنامج جودة م�اە الزراعة   -إدارة الزراعة واألوزان والمقاي�س  -مقاطعة سان دي�غو 

 سجل التدر�ب الخاص بم�اە االمطار 
 (التدر�ب إلزا�ي �شكل سنوي) 

 هاتف:  اسم المؤسسة التجار�ة:  

 عنوان الشارع:  

�دي: المدينة والرمز    ال�ب

ي   المس� اسم المدرب:  
الوظ��ف

 توقيع المدرب:   للمدرب: 

ي التدر�ب 
ي ستندرج �ف

 الفئات الئت
 �مال). اإل(ضع عالمة عند 

لص�انة الوقائ�ة   �
اف الداخ�ي الج�د  �  اإل�ش
 من م�اە غ�ي م�اە األمطار   النفا�ات �شكل صحيح و�دائل التخلص من التخلص  �
 ص�انة و�صالح المعدات / المركبات  �
االستجابة لال�سكابات واحتواءها واستعادتها   �
 إعادة التدو�ر  �
 BMPالحفاظ ع�  �
غ�ي ذلك: �

 المواد التدر�ب�ة المستخدمة 

 (ير�ب وضع عالمة ع� كل ما ينطبق). 

 الم�اە الزراع�ة ) الخاصة بجودة BMPsوث�قة أفضل ممارسات اإلدارة ( �
ي مصارف م�اە األمطار"AWMالتدر�ب الخاص بم�اە األمطار إلدارة  �

 ، وث�قة "فقط األمطار �ف
ي جامعة  �

.4-1، الفصول  UCCEدورة التعل�م المستمر حول جودة الم�اە الزراع�ة �ف
غ�ي ذلك �

ي مجال معالجة م�اە األمطار ع�  تل�ت المشغلون و/أو الموظفون و/أو العاملون التال�ة أسماؤهم 
ا �ف ي قد تؤثر ع� جودة الم�اە تدر�ب� المسؤولون عن األ�شطة اليت

 النحو المحدد أعالە. 

 تار�ــــخ التدر�ب  مهمة العمل  التوقيع  االسم
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 برنامج جودة م�اە الزراعة   -والمقاي�س إدارة الزراعة واألوزان  -مقاطعة سان دي�غو 
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ي موقع العمل وقدمه بناًء ع� طلب مسؤول إنفاذ مفوض من مقاطعة سان 
 دي�غو. احتفظ �سجل التدر�ب هذا �ف

�د إ�:   عند الطلب، قم ب�رسال سجالت التدر�ب بأي من الطرق التال�ة: التسل�م بال�د أو ع�ب ال�ب
Agricultural Water Quality Program 
Department of Agriculture, Weights and Measures 
County of San Diego 
9325 Hazard Way STE 100 San 
Diego, CA 92123 

 : أرسل ع�ب الفا�س إ�

Attention: Ag Water Quality Program 
858-467-9273

ي إ� المفتش الخاص بك ع�: 
وئف  AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov أرسل ب��د إل��ت


	BMP رقم 1: كن على دراية بكيفية تدفق مياه الأمطار عبر ملكياتك وكيف يؤثر ذلك على جودة مياه المصب.
	BMP رقم 2: تاكد من اكتمال التدريب السنوي الخاص بمياه الأمطار.
	BMP رقم 3: استخدم المواد وخزنّها وتعامل معها بشكل جيد.
	BMP رقم 4: مارس طرق التخلص المناسبة.
	BMP رقم 5: استخدم طرق التنظيف الجاف (العدة في حال حدوث انسكاب).
	BMP رقم 6: الحد من التعرية وفقدان الرواسب.
	BMP رقم 7: إدارة المغذيات والمبيدات بعناية.
	BMP رقم 8: إدارة المياه الزراعية بشكل صحيح.
	BMP رقم 9: قلل وأعد التدوير عندما يكون ذلك ممكنًا.
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