
القائمة المرجعية لفصل الربيع
  راجع دليل الري 101 لمعرفة الموعد األنسب للبدء في ري النباتات والشجيرات واألشجار. 

  راجع قائمة يارد اسمارت )YardSmart( للنباتات قبل التخطيط لما ستقدم على زراعته خالل هذا الموسم.
  ضع جدوالً ألعمال تهوية وقص وتشذيب المسطحات الخضراء.

  نّظف الحديقة والمسطحات الخضراء من المخلفات وفضالت الحيوانات، وتخلّص من أي نباتات حولية ميتة وبقايا تقليم النباتات الُمعّمرة.
  انزع أي حشائش ضارة قد نبتت.

  قم بتسميد الحدائق والمسطحات الخضراء باألسمدة العضوية. راجع تواريخ استالم األسمدة العضوية من مدينة كالجاري، وأضفها إلى رزنامة مواعيدك.
  أضف الغطاء العضوي إلى حدائقك. راجع تواريخ وأماكن استالم الغطاء العضوي من مدينة كالجاري، وأضفها إلى رزنامة مواعيدك.

 .)Green Calgary( قم بتركيب خزان مياه األمطار الخاص بك، أو ادرس إمكانية شراء واحد من جمعية جرين كالجاري  
  احرص على صيانة جزازة العشب الخاصة بك، وشحذ شفراتها وضبط ارتفاع القص عند ثالث بوصات للحفاظ على صحة أعشابك.

  تحقق من سالمة أباريق وخراطيم الري وأصلح ما يلزم إصالحه.
  تحقق من مصادر تسّرب المياه من الصنبور الخارجي ونظام الري الخاصين بك.

  نظف مواسير التصريف وأصلح ما يلزم، ووجه مياه األمطار بعيًدا عن منزلك، واجعلها باتجاه الحديقة كخيار مثالي.
  نّظف أي مخلفات موجودة في مصارف مياه األمطار في الشارع القريب من منزلك.

  تحقق من سالمة حمام السباحة أو حوض االستحمام الساخن الموجود خارج المنزل، وأصلح ما يلزم.
  تحقق من جميع تركيبات المياه خارج المنزل، كالنوافير والبرك للتأكد من عدم وجود أي تسّرب.

 إذا كنت تمتلك نظام ري آليًا، فلتخطط لتركيب جهاز منع ارتداد المياه وفحصه باستخدام جهاز فحص وصالت متقاطعة ُمعتمد.

داخل المنزل: 
  افحص مضخة حوض التصريف بحثًا عن أي تسّرب أو تلف.

 استخدم عداد المياه الخاص بك للتحقق من عدم وجود تسرب داخل منزلك كل ستة أشهر، كجزء من إجراءات الصيانة الدورية لمنزلك.
  افحص المراحيض والصنابير وأجهزة الترطيب وسّخانات المياه وأجهزة تيسير الماء العسر وغيرها من األجهزة التي تستخدم المياه للتأكد من عدم وجود 

تسّرب بها.

نصيحة مفيدة: إذا كنت تخطط للسفر، يجب التحقق من وثيقة التأمين على منزلك قبل اتخاذ القرار بإيقاف خدمة المياه الخاصة بك، وتحقق من عدد 
المرات التي يجب أن يأتي فيها شخص ما لمنزلك للتأكد من أن األمور على ما يرام خالل فترة ابتعادك عن المنزل.

 دليل أصحاب المنازل لترشيد استهالك المياه 
القائمة المرجعية لفصل الربيع

إن حماية موارد المياه الثمينة في كالجاري مسؤولية مشتركة بين مدينة كالجاري واألفراد المقيمين فيها والشركات. وهناك العديد من اإلجراءات التي 
يمكنك اتخاذها للتأكد من سالمة منزلك وتحقيق أكبر قدر ممكن من كفاءة استعمال المياه. وتعد هذه القائمة المرجعية البسيطة لفصل الربيع أفضل 

نقطة للبدء منها. راجع سلسلة دليل أصحاب المنازل لترشيد استهالك المياه، لإلطالع على مزيد من التفاصيل بشأن كيفية القيام بذلك.



القائمة المرجعية لفصل الخريف
  راجع دليل الري 101 لمعرفة الموعد األنسب للتوقف عن ري النباتات والشجيرات واألشجار.

  راجع قائمة YardSmart للنباتات الختيار أي إضافات موسمية جديدة إلى حديقتك مثل األبصال. 
  نّظف أحواض النباتات من المخلفات والنباتات الحولية الميتة، واحرص على تقليم النباتات المعّمرة.

  ضع الغطاء العضوي حول النباتات الُمعّمرة واألشجار لحمايتها من الصقيع.
  قلّم األشجار والشجيرات الخاصة بك.

  اترك العشب ينمو في وضع السبات – وتوقف عن الري والتقليم.
  أغلق مصدر اإلمداد بالمياه الخارجي لتجنب أي تسّرب خالل الشتاء.

  تجهز جيًدا لفصل الشتاء وأغلق نظام الري الخاص بك لتفادي أي تسّرب.
  نّظف البالوعات من أي مخلفات. 

  نظف مواسير التصريف وأصلح ما يلزم، ووجه مياه األمطار بعيًدا عن منزلك، واجعلها باتجاه الحديقة كخيار مثالي.
  احرص على تنظيف خزان مياه األمطار وجهزه جيًدا لفصل الشتاء.

داخل المنزل: 
  هل ما زلت تمتلك مرحاًضا قديًما كثيف تدفق المياه؟ فكر في استبداله بطراز واتر سينس )WaterSense( معتمد قليل تدفق المياه، لتوفير األموال وترشيد 

استهالك المياه.
  افحص مضخة حوض التصريف بحثًا عن أي تسّرب أو تلف.

  نّظف صمام منع ارتداد المياه الموجود في الطابق السفلي.
  استخدم عداد المياه الخاص بك للتحقق من عدم وجود تسرب داخل منزلك كل ستة أشهر، كجزء من إجراءات الصيانة الدورية لمنزلك.

  افحص المراحيض والصنابير وأجهزة الترطيب وسّخانات المياه وأجهزة تيسير الماء العسر وغيرها من األجهزة التي تستخدم المياه للتأكد من عدم وجود 
تسّرب بها.

  احرص على صيانة سّخانات المياه وأجهزة تيسير الماء العسر وأجهزة الترطيب.

نصيحة مفيدة: هل تذهب في عطلة طويلة؟ عليك التحقق من وثيقة التأمين على منزلك قبل اتخاذ القرار بإيقاف خدمة المياه الخاصة بك، وتحقق من 
عدد المرات التي يجب أن يأتي فيها شخص ما لمنزلك للتأكد من أن األمور على ما يرام خالل فترة ابتعادك عن المنزل. 

 دليل أصحاب المنازل لترشيد استهالك المياه 
القائمة المرجعية لفصل الخريف

إن حماية موارد المياه الثمينة في كالجاري مسؤولية مشتركة بين مدينة كالجاري واألفراد المقيمين فيها والشركات. وهناك العديد من اإلجراءات التي 
يمكنك اتخاذها للتأكد من سالمة منزلك وتحقيق أكبر قدر ممكن من كفاءة استعمال المياه. وتعد هذه القائمة المرجعية البسيطة لفصل الخريف أفضل 

نقطة للبدء منها. راجع سلسلة دليل أصحاب المنازل لترشيد استهالك المياه، لإلطالع على مزيد من التفاصيل بشأن كيفية القيام بذلك.
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