
ወደ ቤት የሚወሰድ ስለ የማህበረሰብ ውሃዎች ቃልመጠይቅ      ቀን: ________________ 

 

የተማሪው ስም: ______________________ የኣዋቂው ስም: ________________________ 

ይህንን የቤት ስራ ለመስራት በቤተሰብዎ ውስጥ ኣንድ አዋቂ ሰው ይጠይቁ:: በመጀመሪያው ክፍል እነሱን ኣንተን ለመጠየቅ ጥቂት ጥያቄዎች 

ይኖራሉ:: ሁለተኛው ክፍል አማራጭ የመስመር ላይ(online) ስራ ሆኖ ኣንድ ላይ መስራት ትችላላቹ:: አስፈላጊ ከሆነ የጀርባውን ገጽ ይጠቀሙ:: 
 

አዋቂው ተማሪን ይጠይቃል: 

በሳይንስ ትምህርቶች ውስጥ ተማሪዎች የተማሩትን ለማወቅ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች  ይጠይቋቸው:: 

 

1.  በከተሞች ውስጥ የዝናብ ውሃ ችግሮች ለምን ይከሰታሉ?  የውሃ የጎርፍ መጠን ሊጨምሩ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? 

 

 

 

 

2. ለየትኛው የዝናብ ውሃ ችግር መፍትሄ አስቀምጣችኋል?የመፍትሄው ንድፍ ምን ነበር? 

 

 

 

 

 

3. እርስዎና እኔ የዝናብ ውሃ ችግሮችን ለመቋቋም ምን ማድረግ እንችላለን? 

 

 

 

 

 

 
አብራችሁ ልትሰሩት የሚትችሉ ተጨማሪ ክሬዲት  ያለው 
 

 ወደ www.700milliongallons.org  ይሂዱና “GSI  

Around You” ይምረጡ  “GSI” (Green Stormwater 

Infrastructure) በሲያትል ውስጥ የጎርፍ ውሃን ለመርዳት ሰዎች 
ያደረጉትን ፕሮጀክት ለማየት :: በአካባቢዎ ምን እየተደረገ እንዳለ 
ለማወቅ የማጉያ መስታወት ላይ ጠቅ ያድርጉ ና አድራሻን ያስገቡ። 

1. እርስዎ የሚኖሩበትን አካባቢ በቅርበት የሚገኝ ጣብያ የ GSI 

ፕሮጀችት  ምን ያሳያል? 

 

 

 

 

 

2. በተወሰኑ ሰፈሮች ላሉ ፕሮጀክቶችን ክፍያ የሚያግዝ እንደ RainWise rebates ያሉ እና በኣካባቢያቹ ለከናወኑ የሚችሉ ነገሮችን ንና ሌሎች 

ኣማራጮች ለመዳሰስ “Take Action” ይምረጡ:: በሚኖሩበት ቦታ ላይ የዝናብ ውሃ ማፍሰስ እንዴት መርዳት እንደሚፈልጉ  ከተዘረዘሩት 
ሃሳቦች ምንድን ናቸው? 

Amharic(ኣማርኛ) 
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