
Đừng phí phạm 
nước một phút 
nào nữa

5 Điều cần biết về 
Hạn Hán của California

TỔNG CỤC CUNG CẤP NƯỚC 
cho Miền Nam Bang California

Đây là một trong những sự kiện tệ 
hại nhất của lịch sử California.

Mức nước dự trữ đang xuống thấp, 
hãy giữ gìn nguồn nước dự trữ của 
chúng ta.

Tiết kiệm nước là điều rất quan 
trọng trong mùa hè nóng bức và 
mùa thu.

Hạn chế sử dụng nước ngoài trời là 
một sự tiết kiệm lớn để bảo vệ 
nguồn nước.

Hãy làm bổn phận của mình, xin 
vào trang mạng bewaterwise.com® 
để biết các mẹo về cách tiết kiệm 
nước và nhận được phiếu giảm giá 
có giá trị.
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NHỮNG BÍ QUYẾT TIẾT KIỆM NƯỚC
Những người dân tại Nam California đã và đang làm tốt 
công việc giữ gìn nguồn nước. Nhưng nhiều năm hạn 
hán đã làm giảm sút lượng nước dự trữ của chúng ta. 
Cần tiết kiệm hơn nữa để bảo đảm có đủ nước cho 
tương lai. Hãy đảm bảo là quý vị liên hệ với chi nhánh 
nước ở địa phương để tìm hiểu thêm về những yêu cầu 
bắt buộc cần phải áp dụng tại nơi quý vị sống.
Đây là vài điều hữu ích mà quý vị có thể làm để tiết 
kiệm nước:

Ngoài trời
Tưới nước cho vườn của quý vị vào lúc sáng sớm 
hoặc chiều muộn đề giảm thiểu sự bốc hơi. Điều 
này có thể tiết kiệm đến 25 gallons nước một ngày.
Hãy giữ lớp phủ (mulch) xung quanh những cây 
trồng để giảm thiểu sự bốc hơi và tiết kiệm hàng 
trăm gallons nước một năm.
Sử dụng chổi thay vì vòi xịt nước để làm sạch lối 
lái xe vào nhà, lối đi và sân trong (patios). Quý vị  
sẽ tiết kiệm được 150 gallons nước một tuần.
Sửa chữa hệ thống tưới nước bị rò rỉ, những đầu xịt 
nước quá nhiều và bị hỏng. Quý vị sẽ tiết kiệm được 
500 gallons nước một tháng.
Thay thế thảm cỏ trong vườn của quý vị bằng các 
loại cây phù hợp với khí hậu của California và tiết 
kiệm hàng ngàn gallons nước một tháng.

Trong nhà
Tắt nước khi quý vị đánh răng và giảm thời gian 
tắm xuống còn 5 phút. Điều này tiết kiệm đến 25 
gallons nước một ngày. 
Sửa chữa vòi nước bị rò rỉ và bồn cầu bị chảy 
nước. Tiết kiệm đến 20 gallons nước một ngày.
Chỉ giặt quần áo khi đầy máy và tiết kiệm từ 15 
đến 50 gallons nước mỗi lần giặt.
Mua những thiết bị tiết kiệm nước như bồn cầu và 
máy giặt có hiệu quả tiết kiệm nước cao. Những 
thiết bị này sẽ có đủ tiêu chuẩn để nhận phiếu 
giảm giá. Xem trên trang mạng bewaterwise.com®

Hãy nói với gia đình và bạn bè của quý vị về việc 
tiết kiệm nước. Nếu mỗi người đều góp một chút 
công sức của mình, chúng ta có thể tiết kiệm được 
rất nhiều.
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