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  أسرة الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب األعزاء،
  

  صحة وأمان جميع طالبنا والعاملين كانت وستكون دائًما من أولوياتنا القصوى.
  

دارسنا مدرسة من موفي وضع هذا األمر عين االعتبار، تقوم مقاطعة ديكالب باتخاذ خطوة استباقية باختبار مياه الشرب للكشف عن الرصاص في كل 
  المئة وخمسين ومراكزنا ومرافقنا.

بأننا ال نملك أي دليل مثبت على مشاكل وكانت األحداث التي جريت مؤخًرا سببًا في أن ينصب التركيز القومي على مشاكل جودة المياه. يُرجى العلم   
  يعرف طالبنا والعاملون لدينا والمجتمع أن المياه التي نستهلكها آمنة.. لكن مع ذلك، نرغب في أن تتعلق بجودة المياه في أي من المدراس أو المباني

  
  :تبدأ االختبارات في العشرين من سبتمبر. وبالتعاون مع إدارة الصحة بمقاطعة ديكالب وحكومة مقاطعة ديكالب، سنقوم بأخذ عينات من كل من

   أمتار من كل المياه الرئيسية التي يتم تزويدها للمباني   مطابخجميع ال   جميع نافورات المياه   أحواض الحمامات   آالت صنع الثلج   مصادر المياه في ردهات المعلمين   المالعب الرياضية  
  

يئية حماية الببدًءا من المدارس االبتدائية األقدم بالمقاطعة، سنقوم بأخاذ العينات من كل موقع مرتين لضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية لوكالة ال )EPAإذا شهدت أي عينة وجود رصاص بمستويات تتطلب إجراءات من وكالة الحماية البيئية، سنقوم بإيقاف استخدام المياه بالمدارس.  ) الخاصة
  سنقوم بتوفير مياه معلبة عند الحاجة، حتى يتم حل أي مشكلة قائمة. القادمة من المصدر على الفور، وسنقوم بعدها بحل المشكلة أو إحالتها.

. يُرجى www.dekalbschoolsga.org/lead-testingستستلم نتائج االختبارات في خطابات وعلى موقع الويب الخاص بالمقاطعة على   
سال رزيارة موقعنا على الويب بشكل متكرر لمعرفة التحديثات وكذلك المعلومات اإلضافية ذات الصلة بجودة المياه واختبار الرصاص. يمكنك أي إ   .DCSD_Communications@dekalbschoolsga.orgعلى  أسئلة إضافية

  
  نتطلع إلبقائك على علم بكل خطوة نقوم بها في هذا المسلك في الوقت الذي نوفر فيه الصحة واألمان لطالبنا والعاملين لدينا.

  
  مع خالص التقدير،

  R. Stephen Greenد.   
  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب  المشرف العام

S. Elizabeth Fordطبيبة ،  
  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب  مدير الصحة بالمقاطعة

Lee May  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب  المسؤول التنفيذي األول المؤقت  
  


