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 ھمسایھ گرامی،
 

رسانی منطقھ آب مزرعھ افزایش منابع آب بازیافتی برای محدوده خدماتجھت ھای ما خواھیم شما یکی از اولین نفراتی باشید کھ درباره طرحما می
است، چون بھ تمام  IRWDھای پورتفوی آبی ترین بخشکنید. آب بازیافتی یکی از مھم) اطالع پیدا میIrvine Ranch Water Districtارواین (
آب بازیافتی یک منبع آب  ایم.را با موفقیت بازیافت کرده سال است کھ در این منطقھ آب 50رساند. در حقیقت، ما بیش از نفع می IRWDمشتریان 

ً است کھ تقریب ناپذیرالیخشکسقابل اطمینان و   دھد.یک چھارم منابع آب ما را تشکیل می ا
 

 شود:از آب بازیافتی برای این مقاصد استفاده می
 ھای ورزشی مدارس، فضاھای سبز عمومی و سایر فضاھای باز،ھا، زمینھا، فضای سبز بین خیابانسبز و زیبا نگھ داشتن بوستان •
 ھا در سطح منطقھ، وسوزی جنگلآب بیشتر برای مقابلھ با آتش تأمین •
 ھای اداری.سازی ساختماننیازھای تجاری و صنعتی نظیر مخلوط کردن سیمان و خنک تأمین •

 
 است. IRWDتوان برای این مقاصد استفاده کرد، آب آشامیدنی بیشتری در دسترس تمام مشتریان و از آنجایی کھ آب بازیافتی را می

 
ریزی شده بود. این پروژه ظرفیت نگھداری آب ھا پیش برنامھایم کھ از مدتما بھ تازگی شروع بھ بررسی فرآیند پروژه بھبود مخزن سیفون کرده

دھد امکان می IRWDمیلیارد گالن) افزایش داده و بھ  1.6آکر بر فوت ( 5000شده گذاریآکر بر فوت بھ رقم ھدف 535بازیافتی در مخزن را از 
 کنیم استفاده کند.آب بازیافتی کھ تولید می %100کھ تقریباً از 

 
سازی برای اولین فرصت شما برای کسب اطالعات درباره این پروژه و ارائھ بازخورد، یک دیدار آزاد است کھ بھ نام اعالن جلسھ تعیین حدود آماده

لحاظ  EIRتوانید بھ ما بگویید دوست دارید چھ چیزھایی در تحلیل ما برای شود. در این جلسھ می) شناختھ میEIRمحیطی (زیست تأثیرگزارش 
 شود.

 
 پروژه بھبود مخزن سیفون

 جلسھ ھمگانی تعیین حدود برای دیدار آزاد
 2019آگوست  21، چھارشنبھب.ظ.  6

 منطقھ آب مزرعھ ارواین
 اتاق چندمنظوره

15600 Sand Canyon Avenue, Irvine, CA 92618 
 

برای دریافت  »نھایی EIR«و  »EIRنویس پیش«زمانی کھ ؛ یعنی باره پروژه نیز وجود خواھد داشتھای بیشتری برای ارائھ نظرات درفرصت
 .شودارسال می IRWDبرای بررسی جھت پذیرش بھ ھیئت مدیره  EIRو زمانی کھ  ،شوندمی منتشرنظرات عموم مردم 

 
ھای آب بازیافتی در جھان را در اختیار دارد. اگر تمایل دارید درباره سیستم آب ترین سیستمترین و ایمنمنطقھ آب مزرعھ ارواین یکی از پیشرفتھ

 erwat-www.irwd.com/services/recycledبازیافتی ما اطالعات بیشتری کسب کنید یا ویدئویی درباره آن مشاھده کنید، بھ صفحھ اینترنتی 
 مراجعھ کنید.   

 
توانید کند. شما ھمچنین مینیازھای مشتریانمان را تضمین می تأمینما بھ یک پروژه ایمن و با کیفیت باال متعھد ھستیم کھ آب بازیافتی کافی برای 

ھا ثبت نام کنید. در صورت داشتن ھرگونھ دنبال کنید و جھت دریافت اعالن www.syphonreservoirproject.comپیشرفت ما را در نشانی 
 با ما تماس بگیرید. 5500-453-949 برای ما ارسال کنید یا با شماره info@irwd.comسؤال، لطفاً ایمیلی بھ نشانی 

 
 با احترام، 

 
 پل کوک، پی.ای.

 مدیر کل


