
ا�ناطق ا�ائية
مقاطعة سان دييغو

 للعثور ع� ا�نطقة ا�ائية الخاصة بك ومعرفة ا�زيد عن ا�وارد التي توفرها، جه�ز عنوانك وقم بزيارة
 https://www.sdcwa.org/find-your-water-district/ 

  �زيد من ا�علومات حول كيفية منع مقاطعة سان دييغو للتلوث � ا�جاري ا�ائية، يرجى زيارتنا ع�
 http://sandiegocounty.gov/stormwater 

08FEB22
شكًرا لك ع� قيامك بدورك � ح�ية ا�جاري ا�ائية!

 توفر كل منطقة مائية ا�وارد التي ¡كن أن تساعدك
ع� تلبية القيود التي تعتمدها الو£ية.

 تتوفر ا�وارد التالية ع� موقع الويب الخاص با�نطقة
ا�ائية التي تتبعها:

قيود الري
 أثناء ف�ات الجفاف ا�متد، قد تعتمد و�ية كاليفورنيا

قيوًدا إلزامية إضافية بخصوص استخدام ا�ياه.
 تحقق من ا�وقع ا�لك�و� الخاص با�نطقة ا�ائية

التي تتبعها للحصول ع� مزيد من التفاصيل.
  

تدقيق مجا© للمياه
 احصل ع� تدقيق مجا� للمياه من خ�ل هيئة مياه

مقاطعة سان دييغو أو وكالة ا�ياه ا�حلية.
 توجه إ¥ ا�وقع ا�لك�و�

 www.watersmartcheckup.com ل�تيب
تدقيق مجا� للمياه اليوم.

موارد أخرى ذات كفاءة � استخدام ا�ياه
 للحصول ع� تفاصيل حول التعويضات، ودروس

 ا�ناظر الطبيعية، وغ»ها من ا�وارد ا�فيدة، انتقل إ¥
 www.watersmartsd.org وتحقق من صفحة

الويب الخاصة ±نطقتك ا�حلية.

 اعتمدت و£ية كاليفورنيا قيوًدا دا±ة ع� ا�ياه
لتقليل ا£ستهµك غ³ ال²وري للمياه.

 في� يº بعض القيود الحالية ا�عتمدة من ِقَبل
الو£ية:

 � تسمح بالجريان السطحي للمياه من ا�ناظر
الطبيعية الخارجية من ممتلكاتك.

 عند غسل ا�ركبات، يلزم وجود فوهة ذات
.µإغ�ق تلقا

� تستخدم ا�اء ع� ممرات ا�ركبات وا·رصفة.

 بالنسبة لنواف» ا�ياه أو غ»ها من نافورات مياه
 الزينة، � يُسمح سوى لنواف» ا�ياه التي تعيد

دوران ا�ياه باحتواء ا�ياه.

 � تقم بري ا�ناظر الطبيعية أثناء هطول ا·مطار
 بشكل قابل للقياس أو ½ غضون 48 ساعة

بعدها.

ا�ساعدة � الحفاظ ع� نظافة مجاري ا�ياه

اتخاذ خيارات ذكية في� يتعلق با�ياه

الري بكفاءة

24

 تخدم هيئة مياه مقاطعة سان دييغو

 ووكا£تها ا¿عضاء البالغ عددها 24

 وكالة 3.3 مµيÁ شخص � جميع

أنحاء التجمع الح²ي با�نطقة.

 ½ مقاطعة سان دييغو، يحظر خروج

مياه الجريان السطحي من ممتلكاتك.

 �ساعدتك � منع الجريان السطحي

 والحفاظ ع� ا�ياه، يتوفر لدى كل

مقاطعة مائية موارد لسكانها.


