
 

 

Ngày 8 Tháng 8, 2019    
 
Thân Gửi Quý Vị Láng Giềng, 
 
Chúng tôi muốn quý vị là những người đầu tiên biết về kế hoạch tăng trữ lượng nước tái chế cho khu vực dịch vụ của Thủy Cục 
Irvine Ranch. Nước tái chế là một phần quan trọng trong số các loại nước cung cấp bởi IRWD vì nó mang lại lợi ích cho tất cả 
khách hàng của IRWD. Trên thực tế chúng ta đã tái chế nước thành công trong cộng đồng này từ 50 năm nay. Đó là một nguồn 
nước không dùng để uống đáng tin cậy, và không bị ảnh hưởng bởi hạn hán tạo nên một phần tư trữ lượng nước của chúng ta. 
 
Nước tái chế được sử dụng để: 
 

● Giữ cho các công viên, dải phân cách, sân thể thao trong trường học, vườn hoa công cộng và các khoảng trống khác 
tươi xanh và đẹp; 

● Cung cấp nước để chống cháy rừng trên toàn địa phương; và 
● cung cấp cho các nhu cầu thương mại và công nghiệp như nhào xi măng và làm mát các tòa nhà công sở. 

 
Và bởi vì nước tái chế có thể được sử dụng vào các mục đích đó, nhiều nước uống hơn sẽ có thể được sử dụng bởi tất cả khách 
hàng của IRWD. 
 
Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu quá trình sát hạch ảnh hưởng môi trường của Dự Án Cải Tạo Hồ Chứa Nước Syphon đã được lên 
kế hoạch từ lâu. Dự án này sẽ tăng khả năng chứa nước tái chế trong hồ chứa nước từ 535 mẫu feet lên tới 5000 mẫu feet  (1.6 
tỉ ga lông) như đã đề xuất, cho phép IRWD sử dụng gần như 100% lượng nước tái chế mà chúng ta sản xuất. 
 
Cơ hội đầu tiên để quý vị có thể tìm hiểu thêm về dự án này và cung cấp phản hồi là tại buổi họp mở cho Buổi Gặp Mặt Thông 
Báo Chuẩn Bị Phạm Vi cho Báo Cáo Về Ảnh Hưởng Môi Trường (EIR). Đây là nơi mà quý vị có thể cho chúng tôi biết quý vị muốn 
những gì sẽ được bao gồm trong các phân tích của EIR. 

 
Dự Án Cải Tổ Hồ Chứa Nước Syphon  

Buổi Họp Mở Công Cộng về Phạm Vi Báo Cáo   
6 p.m. Thứ Tư, ngày 21 Tháng 8, 2019 

Thủy Cục Irvine Ranch 
Multi-Purpose Room 

15600 Sand Canyon Avenue, Irvine, CA 92618 
 
Sẽ có thêm các cơ hội để cung cấp ý kiến về dự án - khi bản nháp EIR và bản cuối EIR sẽ được phản tán rộng rãi để tiếp nhận 
phản hồi của công chúng và khi EIR được nộp cho Hội Đồng của IRWD để được cân nhắc chấp thuận.  
 
Thủy Cục Irvine Ranch  có một trong những hệ thống tái chế nước hiện đại và an toàn nhất trên toàn quốc. Nếu quý vị muốn 
biết thêm thông tin hoặc muốn xem một video về hệ thống tái chế nước của chúng ta, xin hãy ghé thăm trang web 
www.irwd.com/services/recycled-water.  
 
Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành một dự án an toàn, chất lượng cao sẽ đảm bảo đủ nước tái chế để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng của cúng tôi. Quý vị cũng có thể theo dõi tiến trình  của chúng tôi tại  www.syphonreservoirproject.com và đăng ký để 
nhận được thông tin. Nếu quý vị có thắc mắc xin hãy gửi thư điện tử cho chúng tôi tại info@irwd.com hoặc gọi điện thoại cho 
chúng tôi tại số  949-453-5500.  
 
 
Kính Thư, 

 
 
Paul Cook, P.E. 
Tồng Quản Lý 
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