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Để tìm Khu Cấp Nước của bạn và tìm hiểu thêm về các tài nguyên mà họ cung cấp, hãy chuẩn bị sẵn 
địa chỉ của bạn và truy cập https://www.sdcwa.org/find-your-water-district/ 

Mỗi khu cấp nước cung cấp các tài nguyên có thể 
giúp bạn đáp ứng các quy định hạn chế của Tiểu 
Bang. Các tài nguyên sau đây được cung cấp trên 
trang web của khu cấp nước của bạn: 

các quy định hạn chế về nước
Trong những khoảng thời gian hạn hán kéo dài, 
Tiểu Bang California có thể áp dụng các quy định 
hạn chế bắt buộc bổ sung về sử dụng nước. Tham khảo 
website của khu cấp nước của bạn để biết thêm chi tiết.  

kiểm tra nước miễn phí
Yêu cầu kiểm tra nước MIỄN PHÍ thông qua Cục Nước 
Quận San Diego hoặc cơ quan cấp nước tại địa phương 
của bạn. Truy cập www.watersmartcheckup.org để xếp 
lịch kiểm tra ngay hôm nay.

các tài nguyên khác về sử 
dụng nước hiệu quả
Để biết chi tiết về giảm giá, các lớp dạy tạo cảnh quan, 
và các tài nguyên hữu ích khác, hãy truy cập 
www.watersmartsd.org và tham khảo trang web 
của khu cấp nước tại địa phương của bạn.

Để biết thêm thông �n về việc Quận San Diego ngăn chặn ô nhiễm trong các đường thủy của chúng ta bằng cách 
nào, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại http://sandiegocounty.gov/stormwater 

Tiểu Bang California đã áp dụng các 
quy định hạn chế dài hạn về nước để 
giảm tiêu thụ nước không cần thiết. 
Sau đây là một số quy định hạn chế 
hiện hành của Tiểu Bang:

Không để nước từ cảnh quan ngoài trời 
chảy từ nhà đất của bạn.

Khi rửa xe, phải sử dụng vòi phun tự ngắt.

Không phun nước lên lối đi hay vỉa hè.

Đối với đài phun nước hoặc các công 
trình nước trang trí khác, chỉ có các công 
trình nào tái lưu thông nước mới được 
phép chứa nước.

Không tưới cảnh quan trong hoặc trong 
vòng 48 giờ sau mưa lớn.
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Xin cảm ơn bạn đã góp phần mình bảo vệ các đường thủy của chúng ta!

giúp giữ cho các đường thủy được sạch

tưới tiêu hiệu quả

tưới tiêu hiệu quả

Cục Nước Quận San Diego và 

24 cơ quan thành viên của họ phục 

vụ 3,3 triệu người trong toàn khu 

vực đô thị trong vùng.

Tại Quận San Diego, dòng nước chảy 

từ nhà đất của bạn là bị cấm. Để giúp 

bạn ngăn chặn dòng chảy và bảo tồn 

nước, mỗi khu cấp nước có các tài 

nguyên dành cho cư dân. Ngay cả khi 

bạn sử dụng giếng, bạn vẫn có thể đủ 

điều kiện nhận một số dịch vụ.


