
Hãy Nói CÓ Với Việc Tiết Kiệm Nước!
Các chương trình và chương trình giảm giá tiết kiệm nước của 
Valley Water được thiết kể để khiến việc tiết kiệm nước dễ dàng 
hơn, giúp quý vị nói CÓ với việc tiết kiệm nước. Hãy tìm hiểu thêm 
về tất cả các chương trình và nguồn tài nguyên tiết kiệm nước của 
chúng tôi bằng cách truy cập watersavings.org. 

Giỏ Hàng Trực Tuyến
Valley Water cung cấp các thiết bị tiết kiệm nước miễn phí 
có thể giúp quý vị tiết kiệm nước. Quý vị có thể yêu cầu các 
thiết bị tiết kiệm nước miễn phí và các nguồn tài nguyên miễn 
phí để đánh giá hiệu quả sử dụng nước của mình. Truy cập 
cloud.valleywater.org/shopping-cart để đặt hàng thiết bị và tài 
liệu MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Chương Trình Giảm Giá Cảnh Quan
Chương Trình Giảm Giá Cảnh Quan có thể giúp quý bị tạo các cảnh 
quan đẹp chịu được khô hạn. Hãy bắt đầu bằng cách tìm thêm 
thông tin tại valleywater.dropletportal.com. Đảm bảo rằng quý 
vị gửi đơn đăng ký trực tuyến để được phê duyệt và đặt lịch kiểm 
tra trước, trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào trong dự án của 
quý vị.

• Hạn Mức Giảm Giá
Các hạn mức địa điểm giảm giá cảnh quan sau đây áp dụng 
cho các thành phần của chương trình kết hợp, bao gồm Thay 
Đổi Cảnh Quan, Biến Thảm Cỏ Cảnh Quan Lớn Thành Lớp 
Phủ, Nâng Cấp Thiết Bị Tưới Nước và Lưu Trữ Nước Mưa.

• $3.000 cho khu đất một hộ gia đình hoặc nhiều hộ gia 
đình (từ 4 hộ trở xuống)

• $100.000 cho tất cả các khu đất thương mại, công 
nghiệp, cơ quan hoặc khu đất có nhiều hộ gia đình 
(5 hộ trở lên)

Mức giảm giá và hạn mức có thể cao hơn ở một số khu vực. 
Các chương trình khác có hạn mức riêng.

• Thay Đổi Cảnh Quan
Các khu đất có cảnh quan sử dụng nhiều nước (như thảm 
cỏ hoặc bể bơi chức năng) có thể được nhận số tiền giảm 
giá tối thiểu là $2/foot vuông để chuyển đổi sang cảnh quan 
chịu được khô hạn.

• Biến Thảm Cỏ Cảnh Quan Lớn Thành Lớp Phủ
Mọi khu đất thương mại, công nghiệp, cơ quan hoặc khu đất 
dân cư nhiều hộ gia đình đều có thể nhận được khoản giảm 
giá tối thiểu là $1/foot vuông để chuyển đổi thảm cỏ đủ điều 
kiện thành lớp phủ dày tối thiểu 3 inch (diện tích thảm cỏ tối 
thiểu là 15.000 foot vuông). Hệ thống tưới nước cho các cây 
trong khu vực thảm cỏ chuyển đổi cần phải được chuyển đổi 
sang hệ thống tưới nước lưu lượng thấp. Có các tùy chọn 
dành cho sân golf.

• Nâng Cấp Thiết Bị Tưới Nước
Chương trình giảm giá được cung cấp để thay thế các thiết 
bị tưới nước cũ, kém hiệu quả bằng các thiết bị mới, hiệu 
năng cao đủ tiêu chuẩn, bao gồm:

• Vòi phun hiệu suất cao (lên đến $5 mỗi vòi)
• Vòi phun rotor hoặc các thân vòi phun bằng loại 

có điều chỉnh áp suất và/hoặc các van một chiều 
(lên đến $20 mỗi vòi)

• Cảm biến mưa (lên đến $50)
• Cảm biến lưu lượng, máy trắc thủy và công tơ nước 

chuyên dụng dùng cho cảnh quan (lên đến $1.000)
• Thiết bị kiểm soát tưới tiêu thông minh 

(lên đến $300–$2.000 mỗi thiết bị)
• Chuyển Đổi Vòi Phun Thành Dạng Tưới Tiêu Chảy Nhỏ 

Giọt Gắn Trong Ống ($0,25/foot vuông)

• Thu Nước Mưa
Các dự án thu gom hoặc chuyển hướng nước mưa thu nước 
mưa từ các cửa xả hiện có, có thể nhận được các khoản 
giảm giá như sau:

• Thùng chứa nước mưa lên đến 199 gallon 
(lên đến $35 mỗi thùng)

• Bể chứa 200 gallon trở lên ($0,50/gallon)
• Vườn mưa ($1 cho mỗi foot vuông diện tích mái được 

chuyển hướng, lên đến $300)

Chương Trình Giảm Giá Nước Xám
Nhận tối thiểu $200 cho mỗi ngôi nhà để chuyển đổi 
máy giặt quần áo của quý vị thành hệ thống nước xám. 
Cây cối không cần nước uống để phát triển: hãy tái sử 
dụng nước xám trong sân vườn của quý vị! Hãy đăng ký 
trực tuyến và tìm các video hướng dẫn cách thực hiện tại 
watersavings.org. Không cần kiểm tra trước, tuy nhiên 
hãy đợi phê duyệt trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào.

Các Chương Trình và Chương 
Trình Giảm Giá Tiết Kiệm Nước

Khu vườn được chuyển đổi sử dụng ít nước với những bông 
hoa anh túc California đang nở rộ.
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Để tìm hiểu thông tin mới nhất về các dự án của Valley Water hoặc để 
gửi câu hỏi hoặc nhận xét, hãy sử dụng hệ thống yêu cầu khách hàng 
Access Valley Water của chúng tôi tại access.valleywater.org.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
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Theo chúng tôi

Tham gia danh sách gửi thư của 
chúng tôi: https://delivr.com/2uz9z

Khảo Sát Cảnh Quan
Yêu cầu khảo sát cảnh quan và hệ thống tưới nước của quý vị 
được thực hiện bởi chuyên gia về tưới tiêu được đào tạo MIỄN 
PHÍ. Sau khi khảo sát, chuyên gia sẽ cung cấp cho quý vị báo cáo 
tùy chỉnh, trình bày sơ lược mọi rò rỉ thấy rõ hoặc tình trạng kém 
hiệu quả, các đề xuất về lên lịch tưới nước và các khuyến nghị về 
chương trình giảm giá cảnh quan giúp tiết kiệm tiền.
Dù cảnh quan của quý vị nhỏ hay lớn, chúng tôi đều có chương 
trình phù hợp với nhu cầu của quý vị.

• Chương Trình Khảo Sát Sử Dụng Nước Ngoài 
Trời Thông Minh
Khảo Sát Sử Dụng Nước Ngoài Trời Thông Minh dành cho 
cảnh quan tại các khu đất một hộ gia đình, khu đất thương 
mại nhỏ, khu đất công nghiệp, cơ quan hoặc các khu dân cư 
nhiều hộ gia đình có diện tích lên đến nửa mẫu. Để bắt đầu, 
hãy chuẩn bị sẵn bản sao hóa đơn nước gần đây của quý vị 
và gửi yêu cầu tại valleywater.org/outdoor-survey.

Gọi số 408-630-2000 hoặc 
email waterwise@valleywater.org nếu có thắc mắc. Nếu 
quý vị là khách hàng của San Jose Water Company, vui lòng 
liên hệ trực tiếp với họ để lên lịch khảo sát CATCH theo số 
408-279-7900 hoặc .customer.service@sjwater.com.

• Chương Trình Cảnh Quan Lớn
Khảo Sát Cảnh Quan Lớn dành cho cảnh quan tại các khu 
thương mại, công nghiệp, cơ quan hoặc các khu vực sinh 
hoạt chung của khu dân cư nhiều hộ gia đình có diện tích 
trên nửa mẫu. Ngoài ra, trữ lượng nguồn nước cảnh quan 
miễn phí cũng có sẵn cho một số khu đất, giúp so sánh việc 
sử dụng nước để tưới trên thực tế của quý vị với trữ lượng 
riêng cho từng khu. Truy cập waterfluence.com để xem liệu 
khu đất của quý vị đã nhận được quyền lợi miễn phí này 
chưa. Yêu cầu khảo sát tại watersavings.org.

Chương Trình Giảm Giá Cơ Sở Và 
Thương Mại
Nhận tối đa $10.000 để thay thế hoặc cập nhật thiết bị với công 
nghệ tiếp kiệm nước giúp giảm số đo nước. Khoản giảm giá tùy 
chỉnh dựa trên lượng nước tiết kiệm đã đo được này áp dụng cho 
các cơ sở đủ tiêu chuẩn bao gồm các cơ sở như các doanh nghiệp, 
trường học, bệnh viện và tòa nhà chính phủ. Mức giảm giá hiện 
tại là $4 cho mỗi 100 foot khối nước tiết kiệm được mỗi năm, 
hoặc 100% chi phí cho dự án (không bao gồm nhân công và thuế), 
tùy thuộc khoản nào ít hơn.
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Chương Trình Thay Thế Thiết Bị Cố Định
Thay thế các thiết bị cố định đủ tiêu chuẩn cũ MIỄN PHÍ! Các 
thiết bị cố định kém hiệu quả có thể được thay thế miễn phí bởi 
các thợ ống nước được cấp phép tại các khu đất thương mại, 
công nghiệp, cơ quan hoặc các khu đất dân cư nhiều hộ gia đình 
đủ tiêu chuẩn. Các thiết bị kém hiệu quả đủ tiêu chuẩn bao gồm 
bồn cầu, bồn tiểu, vòi hoa sen, đầu sục khí cho vòi và van phun 
rửa tráng nước. Đăng ký tại blusinc.com, gọi 800-597-2835, hoặc 
customerservice@blusinc.com

Chương Trình Giảm Giá Đồng Hồ Đo Phụ
Đồng hồ đo phụ có thể tiết kiệm 10-30% lượng nước sử dụng! Đã 
nhận được tối thiểu $150 cho mỗi đồng hồ đo nước phụ được lắp 
đặt bằng cách nâng cấp từ một đồng hồ đo duy nhất. Các đơn vị 
nhà ở phụ thuộc (ADU hoặc căn hộ ghép), công viên nhà di động, 
căn hộ và khu chung cư có thể đủ điều kiện. Không có hạn mức 
giảm giá khi đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Báo Cáo Trường Hợp Lãng Phí Nước
Hãy giúp người dân địa phương và các doanh nghiệp bảo vệ 
nguồn cung cấp nước chung của chúng ta bằng cách báo cáo bí 
mật về tình trạng lãng phí nước và trường hợp vi phạm các hạn 
chế sử dụng nước ngoài trời. Bất kỳ ghi chú cụ thể nào như vị trí, 
ngày và giờ hoặc tần suất sẽ giúp các nhân viên thanh tra của 
chúng tôi bám sát vụ việc. Để báo cáo trường hợp lãng phí nước, 
quý vị có thể sử dụng một trong các cách sau:

• Sử dụng ứng dụng Access Valley Water của 
chúng tôi (bằng cách tải xuống hoặc sử 
dụng mã QR)

• Gửi email đến waterwise@valleywater.org
• Gọi số 408-630-2000

Chương trình giảm giá của chúng tôi sẽ 
giúp tạo nên sự thay đổi!
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Đường Dây Nóng 
Tiết Kiệm Nước theo số (408) 630-2554 hoặc gửi 
email đến conservation@valleywater.org.


