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تابستان گرم و طوالنی داشته ایم و ذخیره آب نیز پایین است. 
شما میتوانید در ذخیره آب ما را یاری دهید. 

در خارج از منزل در صرفه جویی آب کوشا باشید. 
از آبیاری چمن خودداری کنید و محدودیت های گذاشته شده را 	 

رعایت نمایید

برای نگهداری رطوبت، الشبرگ و شاخ و برگهای اضافه  را  در 	 
کنار درختان و بوته ها بریزید

باغچه سبزیجات را درهنگام صبح و با آبپاش نزدیک ریشه ها 	 
آبیاری نمایید. 

ماشین را فقط برای امنیت بشویید )شیشه ها، پنجره ها و المپ ها( با 	 
استفاده از یک سطل

حیاط و بالکن را به جای شستن با شلنگ جارو بزنید	 

با اتصال یک  شیر قطع و وصل بر روی شلنگ ، در موقع نیاز از 	 
آن استفاده کنید

در طول تابستان کمی گرد و خاک در محوطه اشکالی ندارد 	 

metrovancouver.org اطالعات بیشتر در 
آب یکی از منابعی است که برا ی همه است در حفظ آن بکوشیم 
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