
قد 	 تعلم أنه ينبغي عليك القيام �ا ي�.

نصائح ل�ستمتاع
�رج صحي

تحقق بعد جز العشب.

 حافظ ع�
ا�ياه

وف�ر
ا�ال

 استمتع �رج
أخ� صحي

يرغب الجميع � مرج صحي.
 أظهرت دراسة استقصائية حديثة أجريت ع� سكان
 مقاطعة سان دييغو أن معظم الناس يهتمون بتوف�

 ا�ال، والحفاظ ع� ا�ياه، وا�متثال لقوان� ا�قاطعة
 في� يتعلق �ياه الجريان السطحي. قد �نع أجهزة
 الرذاذ ا�ا¦ ا�كسورة وا�¥اصة بشكل غ� مناسب

السكان من تحقيق هذه اªهداف.

 �ساعدتك ع� التذكر، من اªفكار الجيدة التحقق من
 وجود أجهزة الرذاذ ا�ا¦ ا�كسورة وا�¥اصة بشكل غ�
 مناسب عن طريق تشغيل أجهزة الرذاذ ا�ا¦ بعد جز

العشب.

 سيضمن إص´ح أجهزة الرذاذ ا�ا¦ عدم إهدار ا�ياه
̧فها · ا�زراب. ا�خصصة للمرج الخاص بك أو 

 تن¾ف ا�ياه · ا�زراب مبا¼ة إ« الجداول واªنهار
و· ا�حيط، وتحمل ا�لوثات التي تلتقطها · طريقها.

 يوفÂر إص´ح أجهزة الرذاذ ا�ا¦ ا�ال، ويحافظ ع�

 ا�ياه، ويسهم · إيجاد مرج صحي.

اتصل بنا
 إذا كانت لديك أسئلة أو ترغب � ا�زيد من ا�علومات،

 فاتصل بالخط الساخن �ياه العواصف ع� الرقم
 0080-648-888-1 أو راسلنا ع® ال®يد ا¬لكªو©

.watersheds@sdcounty.ca.gov

ا¬ب�غ عن إحدى مخالفات مياه العواصف
 ل³ب�غ عن إحدى مخالفات مياه العواصف، اتصل بالخط

 الساخن �ياه العواصف ع� الرقم 1-888-648-0080
 أو توجه إ´ ا�وقع ا¬لكªو©

  www.ProjectCleanWater.org وانقر ع�
 "Report Pollution" (ا¬ب�غ عن التلوث) ع� الجانب

̧ي· من الشاشة. ا

ابحث عن أجهزة الرذاذ ا�ا¦ ا�كسورة وا�¥اصة بشكل غ� مناسب

الخط الساخن �ياه العواصف
1-888-846-0800

 تحقق م� إذا كان هناك كسور أو تراص غ� 
مناسب · أجهزة الرذاذ ا�ا¦ بعد جز العشب.

 اسِق ا�رج خ´ل دورات قص�ة للس�ح 
بامتصاص ا�اء داخل ال¥بة.

 اسِق · الصباح الباكر أو · وقت متأخر من 
ا�ساء عندما تكون درجات الحرارة أكÉ برودة.

 تعرف ع� كمية ا�ياه التي يحتاجها ا�رج 
 بالفعل من خ´ل مراقبة دورة الري بأكملها أو من
 خ´ل الرجوع إ« أي من ا�Ëت الحاسبة ا�جانية

 ا�خصصة لحساب الري وا�تاحة عÎ اÍن¥نت (انظر
الروابط أدناه).
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ا¬ب�غ عن إحدى مخالفات مياه العواصف
www.bewaterwise.com 
www.watersmartsd.org


