
Trong mỗi trận bão, nước mưa 
tải các chất ô nhiễm trên mái 

nhà, đường lái xe vào nhà và 
những bề mặt cứng rắn khác xuống 

các con lạch địa phương, hồ Washington và Puget Sound. 
Trong những trận bão lớn, lượng “nước mưa bão” này chảy 
chệch hướng có thể làm tràn đầy ống cống thoát nước, và 
gây xói mòn sườn đồi và các bờ suối. Với sự giúp đỡ của quý 
vị, những vườn và các bồn chứa nước mưa có thể giúp kiểm 
soát lượng nước mưa này.

Vấn đề gì?

RainWise sẽ thanh toán tiền làm 
vườn và bồn chứa nước mưa 

Chương trình RainWise sẽ hoàn tiền lại hầu hết tất cả 
chi phí về thiết trí bồn chứa và vườn thoát  nước mưa 
trên bất động sản của quý vị.  Để được nhận tiền hoàn 
lại, quý vị phải sinh sống trong khu vực được chấp 
thuận gồm nước tràn hỗn hợp từ ống cống và bồn 
chứa.  Chúng tôi sẽ giúp quý vị xác định nếu bất động 
sản của quý vị hội đủ điều kiện. 

Muốn biết 
thêm tin tức, 

truy cập 
www.rainwise.seattle.gov 

Thắc Mắc?  Gửi thư điện tử (Email) về 
rainwise@seattle.gov hoặc gọi điện thoại cho 

Garden Hotline tại số 206-633-0224.
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Truy cập  www.rainwise.seattle.gov
Kiểm tra sự hợp lệ của quý vị bằng cách đánh máy 
địa chỉ của quý vị để biết những điều gì có hiệu quả 
trên bất động sản của quý vị và xem quý vị có được 
hoàn tiền lại không.

Nhận Sự Trả Giá từ các nhà thầu đã được huấn luyện 
trong mục “Find Contractors” trên trang mạng. Chọn 
nhà thầu của quý vị.

Nhà thầu của quý vị sẽ lên lịch trình kiểm tra 
trước để chấp thuận xây dựng và thiết trí hệ thống 
của quý vị.

Nhà thầu của quý vị sẽ lên lịch trình thanh tra 
chung cuộc. Một thanh tra viên của RainWise sẽ xác 
nhận thiết trí của quý vị đã được hoàn tất đúng cách.

Nhận được sự hoàn tiền của quý vị! Nộp hồ sơ 
hoàn tiền của quý vị và sẽ nhận được tiền trong 
vòng từ 6 đến 8 tuần lễ.

Các nhà thầu RainWise thiết trí vườn thoát nước mưa đúng với nhu cầu duy nhất của 
từng địa điểm.

Qua trang 

HOÀN TIỀN LẠI!

Hãy là 

Những Giai 
Đoạn để 
Trở Thành

Quản lý nước mưa tại nhà của quý vị



A Một nhà thầu RainWise sẽ giúp quý vị quyết định giải pháp nào sẽ có hiệu 
quả tốt nhất trên bất động sản của quý vị, chi phí và số tiền có thể được hoàn lại của quý vị.

Quý vị sẽ 
trở thành ?

Bồn chứa là một thùng lớn trên mặt đất được sử dụng để 
chưá đựng nước mưa trên mái nhà. Bồn giống như một 
thùng lớn chứa nước mưa có thể đựng từ 200 gallons trở 
lên.  Trong mùa đông, bồn chứa tồn trữ nước mưa để giảm 
thiểu lượng nước chảy vào hệ thống ống cống.  Trong 
mùa hè, số nước này có thể được sử dụng để tưới cây.

Bồn chứa có nhiều cỡ và hình dạng để 
thích hợp với mọi tình trạng khác nhau.

Vườn thoát nước mưa là vùng thấp và 
cạn chứa đất xốp và nhiều loại cây khác 

nhau phát triển mạnh trong  những điều 
kiện có nắng ấm, đất và ẩm ướt cuả vùng 

tây bắc.  Vườn chứa đựng nước từ ống 
máng trên mái nhà của quý vị và để nước 

thấm vào lòng đất một cách an toàn.

Vườn thoát nước mưa có thể được thiết trí thích 
hợp với bất động sản của quý vị.

Muốn biết thêm tin tức, truy cập www.rainwise.seattle.gov 
Thắc Mắc? Gửi thư điện tử (Email) về rainwise@seattle.gov 
hoặc gọi điện thoại về Garden Hotline  tại số 206-633-0224.

Đất hiện 
hữu 

Nước mưa chảy chậm 
vào nước dưới lòng đất 

Đất hỗn hợp với chiều sâu 
tiêu biểu từ 12” đến 24”

Nước tràn

Đất hỗn hợp trong vườn thoát nước mưa 
Lớp phủ bảo vệ cây mới trồng

Lòng chảo sâu từ 

Cây nguyên thủy hoặc cây trồng

6” đến 12”

Nước

Làm việc với quý vị để  quản lý 
nước mưa tại nhà.

Bồn chứa

Vườn thoát nước mưa là một hệ thống điều chế 
nước sạch. Vườn chứa đựng lượng nước chảy xiết 
từ ống máng xuống và và từ từ nước thấm vào lòng 
đất.  Đất có tác động như một cái lọc thiên nhiên, lọc các 
chất ô nhiễm do đó nước được sạch theo thời gian và cuối 
cùng thành nước trong lòng đất hoặc dòng nước chảy kế cận.

Mái nhà

Bồn chứa, vườn thoát nước mưa hoặc cả hai...

1804_8660rainwise1pager_VI.ai   wgab  Vietnamese

Bồn chứa là gì?

Vườn thoát nước mưa hiệu quả 
như thế nào?

như 
thế nào 


