
Bạn Có Thể Không Biết.

Những Lời Khuyên Để Có Một 
Bãi Cỏ Xanh Tươi Khỏe Mạnh

Bảo Tồn Nước Tiết Kiệm Tiền

Có Một Bãi Cỏ Xanh Tươi Khỏe Mạnh

Ai Cũng Muốn Có Một Bãi Cỏ Xanh Tươi 
Khỏe Mạnh.
Một khảo sát gần đây về ý kiến cư dân Quận San 
Diego cho thấy rằng hầu hết mọi người quan tâm đến 
việc tiết kiệm tiền, bảo tồn nước, và tuân thủ các điều 
luật của quận về dòng nước chảy. Các vòi phun bị vỡ 
và căn chỉnh sai có thể làm cho cư dân không đạt 
được các mục tiêu này.

Để giúp bạn ghi nhớ, bạn nên kiểm tra xem có các vòi 
phun bị vỡ và căn chỉnh sai hay không bằng cách bật 
vòi phun sau khi cắt cỏ.

Việc sửa vòi phun sẽ đảm bảo rằng nước để tưới cỏ 
không bị lãng phí hay chảy vào cống rãnh.
Nước trong cống rãnh chảy thẳng vào sông ngòi và 
đại dương, mang theo các chất gây ô nhiễm mà nó 
cuốn theo dọc đường.

Việc sửa vòi phun sẽ tiết kiệm tiền, bảo tồn nước, và 
đảm bảo một bãi cỏ khỏe mạnh.

Liên Hệ Chúng Tôi
Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông 
tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa 
của Quận theo số 1-888-846-0800 hoặc email cho 
chúng tôi tại watersheds@sdcounty.ca.gov.

Báo Cáo Hành Vi Vi Phạm Về Nước Mưa
Để báo cáo hành vi vi phạm về nước mưa, hãy gọi 
cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa của Quận 
theo số 1-888-846-0800 hoặc truy cập 
www.ProjectCleanWater.org và nhấp vào “Report 
Pollution” (Báo Cáo Ô Nhiễm) ở phía bên trái của 
màn hình.

Tìm Xem Có Các Vòi Phun Bị Vỡ Và Căn Chỉnh Sai Hay Không

Đường Dây Nóng Xử 
Lý Nước Mưa
1-888-846-0800

1} Kiểm tra xem có bị vỡ và căn chỉnh sai hay  
 không vòi phun sau khi cắt cỏ.

2} Tưới cỏ theo các chu kỳ ngắn để cho phép  
 nước thấm vào đất.

3} Tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều muộn  
 khi nhiệt độ mát hơn.

4} Tìm hiểu bãi cỏ của bạn trên thực tế cần  
 bao nhiêu nước bằng cách quan sát toàn bộ  
 một chu kỳ tưới nước hoặc bằng cách tham  
 khảo một công cụ tính toán tưới nước trực  
 tuyến miễn phí (xem liên kết bên dưới).
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Để Biết Thêm Thông Tin Về Các Vấn Đề Liên 
Quan Đến Nước
www.bewaterwise.com
www.watersmartsd.org

Kiểm Tra Sau Khi Cắt Cỏ.


