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  12 সে র 2016  
ি য় DeKalb County School District পিরবােরর,  
িশ াথ  এবং কম েদর া  ও িনরাপ া সবদা আমােদর অ ািধকারগুেলার থম ােন থাকেব। 
 এই িবষয়  মাথায় রেখ, DeKalb County School District আমােদর 150  ু ল, স ার এবং কে র িত েত পানীয় পািন/জেল সীসা 
পরী া সি য়ভােব করাে ।  
সা িতক ইেভ গুিলর কারেণ পািন/জেলর গুণমান সমস ার িবষয়েক জাতীয় সমস া িহসােব দখা হে । অনু হ কের বুঝুন য আমােদর কােনা 
ু ল বা িবি ংেয় জল/পািন গত কােনা সমস া নই। তাহেলও এখনও আমরা চাউ য িশ াথ , কম  এবং কিমউিন  জানুক য আমােদর জল/পািন পান করার যাগ । 

 
আগামী 20 সে র পরী া শুরু হেব। DeKalb েদেশর া  িবভাগ ও DeKalb সরকােরর সহেযািগতায় আমরা এগুিলর নমুনা সং হ করব:  

 িবি ংেয় সরবরাহকৃত সম  ধান জল/পািনর িমটার 
 সম  রা াঘর 
 সম  জল/পািনর ধণা 
 বাথরুেমর বিসন 
 আইস মিশন 
 িশ কেদর লাউে র জেলর উ স 
 খলার মাঠ  

িডি ে র পুরােনা াথিমক ু লগুেলা িদেয় শুরু কের,  ু েলর জন  পিরেবশ সুর া সং ার (EPA) িনেদিশকা মেন চলা িনি ত করেত িত  
ান থেক আমরা দইুবার কের নমুনা সং হ করব। যিদ EPA পদে প মা া অনুসাের কােনা নমুনােত সীসার উপি িত ল  করা হয় তাহেল আমরা সই উ স থেক আসা জল/পািন ব বহার করা অিবলে  থামাব, তারপর সমস ার মরামত বা অপসারণ করব। কােনা সমস ার সমাধান 

না হওয়া পয  েয়াজন হেল আমরা বাতেলর জল/পািন দান করব।  
িচ  মারফত বা িডি  ওেয়বসাইেট পরী ার ফলাফল পােবন: www.dekalbschoolsga.org/lead-testing। জল/পািনর গুণমান ও সীসার 
পরী া সং া  অিতির  তেথ র পাশাপািশ আপেডট পেত অনু হ কের ঘন ঘন আমােদর ওেয়বসাইট দখুন। আপিন এখােন অিতির   ইেমল করেত পােরন: DCSD_Communications@dekalbschoolsga.org. 
 আমােদর িশ াথ  ও কম েদর া  ও িনরাপ া স েক িনি ত হওয়ার জন  আমরা আপনােক িত  পদে প স েক তথ  জানােত থাকব। 
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