
ናብ ገዛ ዝውሰድ ብዛዕባ ከባቢያዊ ማይ ቃለ መጠይቕ ዕለት: ________________ 
 

ሽም ተምሃራይ: ______________________ ሽም ዓብዪ : ________________________ 
 
ነዚ ኣሳይመንት እዙይ ምሳኹም ንኽሰርሕ ካብ ቤተሰብኩም ሓደ ዓብዪ ጠይቑ::  ንሳቶም ንዓኹም ዝጥይቕኩም ኣፍቲ ቀዳማይ ክፋል ዝተወሰና ሕቶታት 

ኣለዋ::  እቲ ካልኣይ ድማ ከም መማረፂ ኮይኑ ምስኦም ትሰርሕዎ ናይ ኦን ላይን (online )ኣክቲቪቲ እዩ:: እድላዪ እንተኾይኑ ድህሪ እዚ ገፅ ይጠቐሙ:: 
 
ዓብዪ ንተምሃራይ ይጥይቕ 
 
 እቲ ተምሃርይ ኣብ ሳይንስ ትምህርት እንታይ ከምዝተምሃረ ንምፍላጥ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ቃለ መጠይቕ ይግበሩ::  
 
1.  ኣብ ከተማታት  ናይ ዝናብ ማይ ውሕጅ  ንምንታይ ይፍጠር?  ናይ  ዝናብ ማይ ውሕጅ መጠን ከወስኹ ዝክእሉ ነገራት እንታይ ዓይነት እዮም? 
 
 
 
 
2. ንናይ ዝናብ ማይ ውሕጅ ፀገም እንታይ ፍታህ ሓንፂፅኩም?  እቲ ዝሓንፀፅካዮ ፍታሕ እንታይ እዩ?  
 
 
 
 
 
 
3. እስኹምን ኣነን ንናይ ዝናብ ማይ ውሕጅ ሽግር ንምሕጋዝ እንታይ ክንገብር ንኽእል? 
 
 
 
 
 
 

Additional Extra Credit you can do together 
 
ሰባት ኣብ ሲያትል ኣብ ናይ ዝናብ ማይ ውሕጅ ንምሕጋዝ ዝሰርሕዎ 
ፕሮጀክት ንምርኣይ   ኣብ ኦንላይን ናብ  
www.700milliongallons.org  ኪዱ  ቀፂልኩም  “GSI Around 
You” to see what “GSI” (Green Storm water 
Infrastructure) ምረፁ::ኣብ ከባቢኹም እንታይ ከምዝተሰርሐ 
ንምፍላጥ  Click the magnifying glass(መጉልሂ 
መነፀር)ቀፂልኩም ኣድራሻ ኣእትዉ:: 
 
1. ናፍቲ ትነብሩሉ ቀረባ ሳይት እንታይ  GSI ፕሮጀችት ይርአ? 
 
 
 
 
 
2.ኣብ ዝተወሰኑ ሰፈራት ን ፕሮጀክት ክፍሊት ዝሕግዙ ከም RainWise rebates  ዘበሉን ኣብ ከባቢኹም ክስርሑ ዝተኻእሉን ነገራት ን ካልኦትን 
መማረፂታት ንምድህሳስ“Take Action”   ምረፁ :: ኣብትነብርሉ ቦታ ንናይ ዝናብ ማይ ምፍሳስ(ውሕጅ) ከመይ ምሕጋዝ ከምትኽእሉ ካብ ዝተዘርዘሩ 
ሓሳባት እንታይ እዮም? 

Tigrigna(ትግርኛ) 
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