Tờ thông tin Nâng cấp Đường
ống Ashgrove tới Enoggera
Thực trạng của mưa là gì?
Ở Đông Nam Queensland, chúng ta có thể dựa vào tất cả các kiểu mưa - có mưa
ngày cưới, mưa ngày nghỉ cuối tuần dài, mưa trong kì nghỉ học rồi cả những cơn
mưa rào đủ đánh bóng chiếc xe.
Trên thực tế, thứ mưa duy nhất chúng ta không thể dựa vào được, là cơn mưa khi
chúng ta cần, ở nơi chúng ta cần.
Đó là lý do tại sao chúng tôi lập kế hoạch cho tương lai nước ta- bởi vì chúng ta
không thể lúc nào cũng dựa vào mưa được.
Thực trạng của Mưa đang bắt đầu cuộc trò chuyện với các cộng đồng Đông Nam
Queensland về những điều chúng ta làm khi chúng ta không thể lúc nào cũng
dựa vào mưa.

Tại sao chúng ta nói về mưa?
Cho đến bây giờ, chúng ta đã dựa vào các đập để cung cấp nước - nhưng những
con đập này dựa vào lượng mưa ở địa điểm và thời điểm mà chúng ta cần.
Đập chứa nước - không làm được. Với sự biến đổi khí hậu và dân số ngày càng
tăng, chỉ đập nước không thôi sẽ không đủ cho tương lai.
Không ai muốn thấy một Đông Nam Queensland không có đủ nước để sống, làm
việc và vui chơi theo kiểu Úc.
Đó là lý do tại sao chúng tôi lên kế hoạch ngay bây giờ - và chúng tôi mong muốn
cộng đồng là một phần trong kế hoạch chúng tôi đề ra.

Tôi có thể làm gì?
Chúng tôi đã lập nên trung tâm Thực trạng của Mưa tại yourseqwater.com.au.

•

Đăng ký bản tin điện tử Thực trạng của Mưa và là người đầu tiên nhận
được thông báo khi những video, bài báo hấp đẫn cùng các sự kiện thú vị về
cách chúng tôi đang lên kế hoạch cho nguồn nước tương lai được đưa vào
trung tâm.

•

Rà soát kế hoạch - hướng dẫn về Chương trình An ninh Nước của chúng
tôi mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan về kế hoạch và cách thức
theo dõi sự phát triển của nó.

•

Đặt lịch thuyết trình - chúng tôi rất vui khi đến và chia sẻ với bạn mọi
chuyện về Thực trạng của Mưa.

•

Thử tài đố vui về nước - chúng tôi muốn nghe những gì bạn biết về nước,
những gì bạn không biết và những gì bạn muốn biết.

•

Hãy là người sử dụng nước thông minh - trong khi hiện tại không có biện
pháp bảo vệ hoặc hạn chế sử dụng nước nào, có một số điều đơn giản mà
chúng ta có thể làm để tiết kiệm nước hơn quanh nhà, trường học và nơi
làm việc. Xem lại những lời khuyên của chúng tôi tại trung tâm Thực trạng
của Mưa.

•

Bắt đầu trò chuyện với các con, gia đình và bạn bè về nước trong cộng
đồng của bạn. Bạn có biết nước bạn dùng đến từ đâu? Nó được xử lý như
thế nào?

