
San Luis Rey مقاطعة سان دييغومستجمع مياه

 مستجمعات ا�ياه هي مناطق
 ا�را� التي تن�ف إليها ا�ياه

 من خ�ل الجداول والبح�ات
 وا�نهار إ� نقطة منخفضة

مش�كة، وهي عادة ا�حيط.

 يُعد مستجمع ا�ياه San Luis Rey واحًدا من 11 مستجمًعا من

مستجمعات ا�ياه داخل مقاطعة سان دييغو.

 يبدأ مستجمع مياه San Luis Rey � جبال �ق مقاطعة سان

 دييغو بالقرب من Warner Springs وين�ف ع¡ طول

.Oceanside الطريق إ� ا�حيط الهادئ بالقرب من

 إذا كنت تعيش داخل مستجمع ا�ياه هذا، فإن ا§جراءات التي

 تتخذها � منزلك وداخل مجتمعك ±كن أن تساعد � تحس¯

جودة ا�ياه � ا�نهار والبح�ات وا�حيط.

San Luis Rey خريطة مستجمع مياه

 ونحن نعتمد ع¡ مستجمعات
ا�ياه أكµ م´ تعتقد.

  عندما نتنزه � Guajome Park، أو نُخي·م �

 Lake Henshaw، أو نرتشف رشفة من ا�اء،

فإننا نستخدم موارد مستجمعات ا�ياه لدينا.



San Luis Rey مستجمع مياه

±كننا ح´ية ا�جاري ا�ائية بعدد قليل من الخطوات!
تلتقط ا�ياه التي تتدفق عÂ مستجمع ا�ياه لدينا ا�لوثات مثل البكت�يا والق´مة، والتي ±كن أن تلوث مجاري ا�ياه لدينا.

 تتمثل ا�ولوية القصوى � مستجمع ا�ياه San Luis Rey � منع التلوث البكت�ي، مثل فض�ت الحيوانات ا�ليفة ع¡

 سبيل ا�ثال. وباعتبارنا مقيم¯ � هذا ا�كان، نتحمل نحن مسؤولية الحفاظ ع¡ نظافته. فيمكن أن يسهم كل عمل فردي

 � إحداث تغي�ات كب�ة.

±كنك ا�ساعدة � ح´ية مستجمعات ا�ياه لدينا من خ�ل اتخاذ هذه ا§جراءات البسيطة �نع التلوث:

تخلص من جميع النفايات � حاويات مخصصة وحافظ داÊًا ع¡ غلق ا�غطية.
 قم بزيارة https://wastefreesd.org للتعرف ع¡ طريقة التخلص من مواد

معينة أو إعادة تدويرها.

 حافظ داÊًا ع¡ خلو حظ�تك من فض�ت الحيوانات ا�ليفة. احمل أكياس حمل فض�ت
 الحيوانات ا�ليفة عند Ðشية حيوانك ا�ليف وتخلص من فض�ته بشكل صحيح

� الحاويات ا�خصصة لذلك.

 اعÔِ بشبكة ال�ف الصحي/الشبكة ا�رضية �عالجة مياه ال�ف الصحي. قم با§ب�غ عن
 حوادث التÖب أو اÕنسكاب التي تحدث �ياه ال�ف الصحي فوًرا ع¡ الرقم

.858-505-6657

تخلص من مياه ال�ف الصحي "RV" بشكل مناسب � محطة تفريغ مخصصة.

توجد � الفض�تالبكت�يا
ومياه ال�ف الصحي

Ùا � ذلكالق´مة
ا�خلفات النباتية

 إذا رغبت � معرفة ا�زيد عن هذه الجهود � مستجمع ا�ياه San Luis Rey، فقم بزيارة
www.projectcleanwater.org/san-luis-rey-wma

ك´ تعمل مقاطعة سان دييغو مع �كائها مًعا للحفاظ ع¡ صحة مستجمعات ا�ياه لدينا.
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اتصل بنا �زيد من ا�علومات أو لÚب�غ عن التلوث.
watersheds@sdcounty.ca.gov      www.sandiegocounty.gov/stormwater

1-888-846-0800


