 10طرق سهلة لتوفير
المياه في منزلك

Washing
Washing
غسل ثيابك
الخضار
Keepingبارد غسل
احتفظ بماء
your clothes vegetables
water cool
انتظر حتى تكون
إغسل الخضار
اترك ما ًء في البراد
بدالً من االنتظار حتى واشطف الصحون
لديك حمولة كاملة من إجعل استحماماتك
الغسيل قبل استخدام
في مجلى أو حوض
تبرد مياه الحنفية.
ألربع دقائق.
المنظفات.
مسدود ،وليس تحت
مياه جارية من
الحنفية.

خذ Taking
استحمامات
shorter
قصيرة
showers

Thawing
المأكوالت استخدام ّ
Usingية
جل
تذويب
frozen
foods
dishwasher
الصحون
المث ّلجة
ذوّ ب المأكوالت
المثلّجة في البراد أو
المايكرويف بدالً من
تذويبها تحت مياه
جارية.

تأكد من أن ّ
جلية
الصحون لديك مليئة
قبل استعمالها.

Plug
your
حوض
سدّ
ُ
مغسلتكsink

استعمل سدة بدالً من
حنفية جارية لغسل
شفرتك أو تنظيف
أسنانك أو غسل
وجهك.
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Flushingفي
دورة المياه
toilet
المرحاض
استعمل دورة المياه
النصفية.

Checking
Showeringبفعالية تحقق من
االستحمام
efficiently
for leaks

التسريبات

ر ّكب رأسا ً لمرش
تحقق من وجود
االستحمام يوفر المياه تسريبات من الحنفيات
تصنيفه  AAAوو ّفر والحمّامات في منزلك.
في تكاليف المياه
والطاقة.

 10طرق سهلة لتوفير
المياه في حديقتك

Choosing
Watering
Watering
الري بفعالية
ري حديقتك
النباتات
اختيار
plants
your garden efficiently
إزرع ما يناسب المناخ استعمل مرشات للري قم بري حديقتك قبل
الساعة  10صباحا ً
والتربة في منطقتك .أو فوهات للخراطيم
ذات زناد لكي تروي وبعد الساعة  4مسا ًء
للتقليل من خسارة
النواحي التي تحتاج
المياه من خالل
إلى الري.
ّ
التبخر.

Washing
سيارتك
غسل

Weeding
األعشاب
إزالة
regularly
بانتظام
الضارة

your car
إغسل سيارتك على
العشب بفوهة خرطوم إقتلع األعشاب الضارة
ذات زناد لكي تروي ما أن تنبت ،فهي تأخذ
العشب وتسمّده في
المياه بدالً من نباتاتك.
الوقت ذاته.

Cleaning
Watering
Planting
Covering
ري نباتاتك
المساحات تغطية ُبركتك
 Mulchingحول تنظيف
وضع المهاد
الحدائق
زرع
hard
your
plants
your
plants
gardens
your
pool
الصلبة
نباتاتك
ً
إجمع معا نباتات لديها قم بري جذور كل
استعمل غطا ًء لمنع
surfaces
استخدم دائما ً
النباتات ،وليس
حاجات مشابهة لكي
مكنسة نصف مياه بُركتك من
وضع 10-7
ّ
األوراق.
تحصل كلها على
التبخر كل سنة.
سنتمترات من المهاد أو مجرفة بدالً من
المقدار الصحيح من
حول نباتاتك يمكنه أن الخرطوم لتنظيف
المياه.
ممرات السيارة
يوفر المياه التي ُتفقد
ّ
والمساحات الصلبة.
التبخر.
عبر
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