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Nước Thải

Chương Trình Giảm Giá Sử Dụng Nước
Thải Máy Giặt Để Tưới Cảnh Quan

Nước thải (nước xám) là gì?
Nước thải là nước từ bồn rửa mặt nhà tắm, vòi tắm,
bồn tắm và máy giặt. Đây là cách an toàn và hiệu
quả để tưới hầu hết các cảnh quan!

Sử dụng nước thải máy giặt
để tưới cảnh quan là gì?
Hệ thống sử dụng nước thải máy giặt để
tưới cảnh quan được vận hành bởi chính
máy giặt của quý vị để đưa nước giũ (nước
xả) trực tiếp từ máy giặt đi tưới cảnh quan.

Giảm giá

$200 +

Để biết thêm thông tin, vui lòng
gọi Đường Dây Nóng Tiết Kiệm
Nước của sở thủy cục theo
số (408) 630-2554, quét mã QR
hoặc vào trang www.watersavings.org

Tại sao lại sử dụng nước thải?
• Hiệu quả về mặt chi phí: Được giảm $200 (mức giảm này có thể cao
hơn ở một số khu vực) khi hoàn thành Các Bước Tham Gia dưới đây.
• Chống hạn: Ưu tiên các cây trồng quý vị muốn bảo vệ khi gặp hạn hán
trong tương lai hoặc khi khí hậu nóng hơn.
• Bền vững: Được vận hành bởi máy giặt của chính quý vị, nước thải được
lọc tự nhiên trong các bể mùn được lắp đặt ngay cạnh các cây hoặc cây
bụi của quý vị.
• Hỗ trợ: Các chuyên gia của sở thủy cục luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc
và cung cấp nguồn lực để giúp quý vị lên kế hoạch cho dự án của mình.

Các Bước Tham Gia
1)

2)

Chuẩn bị và lên kế hoạch: Liên lạc Đường Dây Nóng Tiết
Kiệm Nước của sở thủy cục theo số (408) 630-2554, quét
mã QR hoặc vào trang www.watersavings.org để biết thêm
thông tin.
Nộp đơn tham gia: Nộp đơn xin tham gia cùng với tất cả
các tài liệu yêu cầu cho sở thủy cục.
3)
4)
5)

Thông báo cho phép tiến hành: Không
bắt đầu lắp đặt khi chưa được phê duyệt.
Sau khi kiểm tra
Giảm giá: Quyết định cho tham gia vào
chương trình giảm giá hay không phụ
thuộc vào kinh phí sẵn có.

Hướng dẫn cần ghi nhớ:
Tuân thủ Chương 15 của Quy chuẩn cấp thoát nước
California (California Plumbing Code) năm 2016 và
các yêu cầu bổ sung do cơ quan thực thi pháp luật
địa phương đề ra.

Mặt bên của bể mùn.
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