
 
 
 

 የዝናብ ውሃ በርሜሎች፣ ዛፎች፣ የዝናብ አትክልት 
ቦታዎች እንዲሁም ቤይስካፕ ለመግጠምና ለመክፈል 

እርዳታ አግኝ 
 

ስለእነዚህ ሀብቶች የበለጠ መረጃ ያግኙ:: 
የቤት ባለቤቶች ከንብረታቸው የሚጠፋውን የተበከለ ውሃ መጠን የሚቀንሱ አረንጓዴ ፕሮጄክቶችን 
ለማስገባት  እና ለመክፈል እርዳታ ማግኘት ይችላሉ። እኛ - የዲሲ መንግስት - በተቀነሰ ዋጋ  እገዛ ለ - 
• ዝናብ ለመያዝ እና ለማከማቸት የዝናብ በርሜሎች የአትክልት ስፍራዎን ለማጠጣት ወይም 
መኪናዎን ለማጠብ ይጠቀሙ። በአንድ የዝናብ በርሜል 50 ዶላር ወይም 70 ዶላር ይከፍላሉ 
(በእያንዳንዱ ንብረት ላይ እስከ ሁለት)። 

• ዝናብ ለመሰብሰብ እና ብክለትን ለማጣራት የአትክልት ቦታዎች። በ 50 ካሬ ሜትር የዝናብ 
የአትክልት ስፍራ (በእያንዳንዱ ንብረት ላይ እስከ ሁለት) 100 ዶላር ይከፍላሉ። 

• ጥላ ዛፎች በአፈር ውስጥ ዝናብ ለመያዝ ይረዳሉ። የጥላ ዛፎችን በነፃ እንዘራለን። 
• ቤያእስኬፒንግ ሣር ወይም ባዶ አፈርን ዝናብ በሚይዙ እና የአፈር መሸርሸርን በሚቀንሱ የቤት 
ውስጥ እፅዋት ለመተካት። በ 120 ካሬ ጫማ የአገሬው ተክል የአትክልት ስፍራ (በእያንዳንዱ 
ንብረት ላይ እስከ ሁለት) 100 ዶላር ይከፍላሉ። 

 
በተጨማሪም ፣ በቤትዎ ውስጥ ማንኛውንም የኮንክሪት ወይም የአስፋልት ንጣፎችን ዝናብ በሚይዝ 
እና ለጊዜው በሚያስቀምጥ በሚያስችል ፔቭመንት መተካቱ ምክንያታዊ መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን። 
ከሌሎች የአረንጓዴ ፕሮጄክቶች ዓይነቶች በተለየ ፣ ለተተላለፈ የእግረኛ መንገድ የመጫኛ እገዛ 
አንሰጥም ፣ ግን ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ። 
 
ይህ ፕሮግራም RiverSmart Homes ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ከ Department of Energy and 
Enviornment  እና ከአሊያንስ ለቼሳፔክ ቤይ ፣ ከአከባቢው ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ጋር 
በመተባበር በኢነርጂ እና በአከባቢ መምሪያ ይሰጣል። 
 
 

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ። 
በዲሲ ውስጥ አራት ወይም ከዚያ ያነሰ አሃዶች ባሉት ባለ አንድ ቤተሰብ ቤት ወይም ሕንፃ ውስጥ 
የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ነዎት። ቤትዎን ከተከራዩ ከአከራይዎ ፈቃድ ያስፈልግዎታል። የሚያመለክቱበት 
ንብረት በዲሲ ውስጥ እስካለ ድረስ ለማመልከት በዲሲ ውስጥ መኖር አያስፈልግዎትም። 
 

 

https://doee.dc.gov/service/permeablesurfacerebate


ለማመልከት። 
ማመልከቻ በመስመር ላይ ወይም በስልክ (202) 535-2252 ፣ ከሰኞ እስከ አርብ ፣ ከጠዋቱ 9 ሰዓት 
እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ ያቅርቡ። እኛ እኛ የዲሲ መንግሥት - የትኞቹ የአረንጓዴ ፕሮጀክቶች 
ዓይነቶች በቤትዎ ውስጥ በተሻለ ሁኔታ እንደሚሠሩ ስንገመግም ፣ ይህ ለጣቢያ ጉብኝት በተጠባባቂ 
ዝርዝር ውስጥ ያስቀምጥዎታል። 
 
በማንኛውም ጊዜ ማመልከት ይችላሉ። 
 

ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ። 
ማመልከቻ ካስገባሁ በኋላ ምን ይሆናል? 
1. እርስዎ ብቁ ከሆኑ ፣ እኛ - የዲሲ መንግስት - እርስዎ በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ እንደታከሉ እና 
እርስዎ በቤትዎ ውስጥ የጣቢያውን ጉብኝት እንድናደርግ የሚጠብቁበትን ጊዜ የሚገልጽ ኢሜይል 
እንልክልዎታለን። በዓመቱ ጊዜ ላይ በመመስረት ለ 3-5 ወራት በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ሊሆኑ 
ይችላሉ። 
2. የእርስዎ ተራ በሚሆንበት ጊዜ በቤትዎ ውስጥ የጣቢያ ጉብኝት ለማቀድ ኢሜል እንልክልዎታለን 
ወይም እንደውልልዎታለን ፣ ይህም በግምት አንድ ሰዓት ይወስዳል። ከጣቢያዎ ጉብኝት በፊት 
አረንጓዴ ፕሮጀክቶችዎን ለመጠበቅ ስምምነት ይፈርማሉ። ፕሮጄክቶቹ በትክክል እየሠሩ መሆናቸውን 
ለማረጋገጥ መደበኛ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል ፣ እና እንዴት እነሱን መንከባከብ እንደሚችሉ መመሪያ 
እና ቪዲዮዎችን እናቀርብልዎታለን። 
3. በ2-3 ሳምንታት ውስጥ ፣ በኢሜል እንልክልዎታለን ወይም በንብረትዎ ላይ በተሻለ ሁኔታ የሚሰሩ 
የአረንጓዴ ፕሮጄክቶችን ዓይነቶች የሚገልጽ የሪፖርት ወረቀት ቅጂ እንልክልዎታለን እና ለእያንዳንዱ 
ምን መክፈል እንዳለብዎ። አረንጓዴ ፕሮጀክቶችን በራስዎ ለመግዛት እና ለመጫን ብዙውን ጊዜ 
ከሚያስከፍለው ጋር ሲነፃፀር ቅናሽ ዋጋዎችን እናቀርባለን። 
4. ከተፈቀደላቸው አረንጓዴ ፕሮጀክቶች ውስጥ የእኛን እርዳታ የሚፈልጉት ለእኛ ለማሳወቅ በኢሜል 
ይላኩልን ወይም ይደውሉልን። 
5. በመጫንዎ ላይ ሊረዱዎት ከሚችሉ በጎ አድራጎት አጋሮቻችን ጋር እናገናኝዎታለን። የንድፍ እና 
የመጫኛ ዕቅዱን ለማቀድ ከእርስዎ ጋር ይሰራሉ። ለመጫን የመጠባበቂያ ዝርዝሩ ለዝናብ በርሜሎች 
እና ለዛፎች ዛፎች ከ2-3 ወራት ነው። ለዝናብ የአትክልት ስፍራዎች እና ለባዛ ማስጌጥ እስከ ስድስት 
ወር ድረስ ሊወስድ ይችላል። 
6. መጫኑ ከተጠናቀቀ በኋላ የተቀነሰውን ዋጋ ለእኛ ይከፍሉናል። 
7. ከተጫነዎት በኋላ ሁሉም ነገር በትክክል እየሰራ መሆኑን ለመፈተሽ ቤትዎን በዘፈቀደ ለምርመራ 
ልንመርጥ እንችላለን። ቤትዎ ለምርመራ ከተመረጠ ቢያንስ ለ 24 ሰዓታት አስቀድመን 
እናሳውቅዎታለን። 
 
ንብረትዎ ብቁ ካልሆነ ፣ ካመለከቱ በኋላ በአንድ የሥራ ቀን ውስጥ ኢሜል እንልክልዎታለን ወይም 
እንደውልልዎታለን። 
 

https://doee.dc.gov/service/riversmart-homes-application
https://doee.dc.gov/node/962692
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwVWUpQJ7PLgFBZ9vuQilEbHPOoI87pd_


ሁሉም ብቁ አመልካቾች በአረንጓዴ ፕሮጀክቶች እርዳታ ይቀበላሉ? 
አዎ. በዓመት ውስጥ ለማገልገል ከኛ የገንዘብ ድጋፍ በላይ ብዙ ሰዎች ስለሚያመለክቱ፣ ለ3+ ወራት 
በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ። 
 
ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 
በትክክል እየሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ አረንጓዴውን ፕሮጀክት በመደበኛነት ማቆየት ያስፈልግዎታል፣ 
ነገር ግን ከባህላዊ የግቢ እንክብካቤ ያነሰ ጊዜ እና ጥረት ሊወስድ ይችላል። ለትርፍ ያልተቋቋሙ 
አጋሮቻችን መመሪያ ይሰጡዎታል ይህም እርስዎ እንደ የቤት ባለቤት እርስዎ ምን ሃላፊነት 
እንደሚወስዱ ይገልጻል። 
 
ጥያቄዎች ካሉኝ ማንን ማነጋገር አለብኝ? 
በመጀመሪያ፣ ከገጹ ላይ በተደጋጋሚ የሚጠየቁትን ጥያቄዎች ተመልከት። አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ 
እባክዎን የሪቨርስማርት ቤቶች ቡድናችንን በ (202) 535-2252፣ ከሰኞ እስከ አርብ፣ ከጠዋቱ 9  
እስከ 5 ፒኤም ድረስ ያግኙ። ወይም፣ በ Riversmarthomes@dc.gov ላይ “RiverSmart 
Homes Question” የሚለውን ርዕስ በመጠቀም በኢሜል ሊልኩልን ይችላሉ። ቤቴን ለአካባቢ 
ተስማሚ ለማድረግ አሁንም እገዛ እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ ነው የሚገባኝ? ቤትዎን የበለጠ ለአካባቢ 
ተስማሚ ለማድረግ ስለሚረዱ ሌሎች ምንጮች መረጃ ማግኘት ይችላሉ። 
 
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች 
 
በስንት አረንጓዴ ፕሮጀክቶች እርዳታ ማግኘት እችላለሁ? 
ምን የተሻለ እንደሚሰራ ለማየት እና እርስዎ ለመምረጥ አረንጓዴ ፕሮጀክቶችን ለማጽደቅ በአካል 
በምናደርገው የጣቢያ ጉብኝት ወቅት ቤትዎን እንመለከታለን። የምንችለውን ያህል ቤቶችን ለማገልገል፣ 
ለእያንዳንዱ ቤት እስከ ሁለት የዝናብ በርሜሎች እና እስከ ሁለት የመሬት ገጽታ ግንባታ ፕሮጀክቶችን 
ብቻ መስጠት እንችላለን፣ እነዚህም የዝናብ ጓሮዎችን እና የባህረ-ሰላጤዎችን ያካትታል። 
በአረንጓዴ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ሌሎች አማራጮች ምንድናቸው? 
እኛ—የዲሲ መንግስት—እንዲሁም ለአረንጓዴ ጣሪያዎች፣ ሊተላለፉ የሚችሉ ቦታዎች፣ የዝናብ 
አትክልቶች፣ የዝናብ በርሜሎች እና የዛፍ ተከላ ቅናሾችን እናቀርባለን። የቅናሽ ፕሮግራሞቻችን 
የመኖሪያ፣ የንግድ እና የማህበረሰብ ቦታን ጨምሮ ለማንኛውም የንብረት ባለቤት ክፍት ናቸው። 
የብቁነት መስፈርት፣ የማመልከቻ ሂደት እና የቅናሽ ዋጋ እንደ አረንጓዴ ፕሮጀክቶች አይነት ይለያያል፣ 
እና ከመጫንዎ በፊት ማመልከት ሊኖርብዎ ይችላል። ከRiverSmart Homes በተለየ የእኛ የቅናሽ 
ፕሮግራሞቻችን ላይ እገዛን አይሰጡም እና ለፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ከከፈሉ በኋላ ክፍያ 
አይከፍልዎም። 
 
የሚከተሉትን ማድረግ ከፈለጉ የዋጋ ቅናሽ ፕሮግራም ከRiverSmart Homes የተሻለ የሚስማማ 
ሊሆን ይችላል። 
● በአረንጓዴ ፕሮጀክቶችዎ ዲዛይን ላይ የበለጠ ይቆጣጠሩ 

https://doee.dc.gov/node/962692
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rooftops
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-permeable-surfaces
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-gardens
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-gardens
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-gardens
https://www.frontdoor.dc.gov/rain-barrels
https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-trees


● ለጫኚ ለመመደብ ረጅም የጥበቃ ጊዜን ያስወግዱ 
● የራስዎን ጫኚ ይምረጡ ወይም እራስዎ ይጫኑት። 
 
የዝናብ በርሜል ለማስገባት ሌላ የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት እችላለሁን? 
አዎ! ለዚህ ፕሮግራም ሲያመለክቱ ሪቨርስማርት ሽልማቶች በተባለው የዲሲ የውሃ ሂሳብዎ ላይ ቅናሽ 
እንዲያደርጉ እንረዳዎታለን። ይህ ቅናሽ እንደ የዝናብ በርሜሎች ባሉ አረንጓዴ ፕሮጀክቶች 
በንብረታቸው ላይ የሚደርሰውን ፍሳሽ ለሚከላከሉ ለንብረት ባለቤቶች ነው። 
 
እነዚህ አረንጓዴ ፕሮጀክቶች የዲሲ ከተማን እንዴት ይረዳሉ? 
እንደ የዝናብ በርሜሎች፣ የዝናብ አትክልቶች እና የጥላ ዛፎች ያሉ አረንጓዴ ፕሮጀክቶች በንብረትዎ 
ላይ እና ወደ ወንዞችዎ የሚገቡትን የተበከለ የዝናብ ውሃ መጠን ለመቀነስ ይረዳሉ። ይህ የአናኮስቲያ 
ወንዝን፣ ፖቶማክ ወንዝን እና ሮክ ክሪክን ከጎጂ ብክለት ለመጠበቅ ይረዳናል። 
 
ተቀባይነት ካላገኘሁ ለፕሮግራሙ እንደገና ለማመልከት መሞከር እችላለሁን? 
አዎ. ከዚህ በፊት ብቁ ካልነበሩ፣ በእርስዎ ሁኔታ ላይ የሚደረጉ ለውጦች ብቁ ያደርጋችኋል ብለው 
ካመኑ እንደገና ማመልከት ይችላሉ። 
 
ከዚህ ቀደም ብቁ ከነበሩ እና ከጣቢያችን ጉብኝት በቤትዎ ሪፖርት ብንልክልዎት፣ እንደገና ማመልከት 
አያስፈልግዎትም። በሪፖርትዎ ላይ የፀደቁ አረንጓዴ ፕሮጀክቶች እንዲጫኑ ለሪፖርቱ ለላከልዎ ምላሽ 
በመስጠት ወይም በ (202) 535-2252 በመደወል መጠየቅ ይችላሉ። 
 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ  2021 ነበር። 
 

https://www.frontdoor.dc.gov/riversmart-rewards

