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 األسئلة المتداولة –اختبارات الرصاص بمدارس دنفر العامة 
 

 لماذا نختبر ماء الشرب بالمدرسة بحًثا عن وجود رصاص؟ .1

األشهر األخيرة، كان يوجد العديد من القصص اإلخبارية المحلية والوطنية حول مستويات عالية للرصاص في ماء الشرب  في

ال يوجد الرصاص في المياه التي ترسلها شركة مياه دنفر لمدارسنا، لكن الرصاص قد يصل إلى المياه حيث ينتقل خالل بالمدارس. 

ى الرصاص. وبينما ال توجد تعليمات فيدرالية أو من الوالية ُتلزم المدارس باالختبار بحًثا التي تحتوي عل المياه شربأجهزة والسباكة 

الختبار مصادر مياه الشرب الخاصة بطالبنا  ستباقيةاينفذ إجراءات  ي منطقتنا التعليميةفعن الرصاص، فإن قسم الخدمات البيئية 

 بواسطة وكالة الحماية البيئية. ضعهاوفي المدارس التي تم اإلرشادات الفيدرالية الخاصة بمياه الشرب  تلبي أنها والمعلمين لضمان

 
 كيف يتم قياس الرصاص؟ .2

أسبوًعا القادمة قبل وصول العاملين والطالب في  12إلى  8 الـ سيزور قسم الخدمات البيئية والفنيون من قسم الصيانة المدارس خالل

أو  كان االستراحةمد األطعمة بالمطبخ أو من حوض لشرب، ومن حوض إعدامياه ا افوراتنالصباح. وسيجمعون عينات المياه من كل 

األخرى المستخدمة لمياه الشرب. يشمل هذا النشاط أيًضا تحديد المدارس القديمة التي ربما يوجد بها خط خدمة للمياه التي بها نظمة األ

تنصح وكالة الحماية البيئية أو مقترحات االلتزام المستقبلية.  2016رصاص من أجل تخطيط االستبدال بموجب مقترح االلتزام لعام 

شرب ظمة نأجزًءا في المليار في المدارس. وكإجراء احتياطي، ستعالج مدارس دنفر العامة  20نسبة ببمعالجة مستويات الرصاص 

 جالون. 55000جزًءا في المليار أو أعلى. فالجزء الواحد في المليار يعني أنه يعادل قطرة واحدة في  15بها نسبة يكون التي  المياه

 
 كيف ينتقل الرصاص إلى الماء؟ .3

يدخل الرصاص في العادة إلى مياه الشرب من خطوط الخدمة، واللحام في خطوط النحاس وتركيبات الصنابير النحاسية. وال يوجد 

ق ها شركة مياه دنفر لمدارسنا. فحتى عقود قليلة مضت، كانت مواسير الرصاص تستخدم على نطالالرصاص في مياه الشرب التي ترس

واسع لخطوط الخدمة والتوصيالت التي تحمل الماء من شبكة المواسير في الشوارع إلى المنازل والمدارس. كان لحام الرصاص يستخدم 

قانون لحام الرصاص. وحتى وقت قريب، كان من الممكن قانوًنا حظر تم ، حيث 1988لوصل مواسير المياه النحاسية العادية حتى عام 

، راجع قانون تقليل الرصاص في مياه 2011. وفي لرصاصامن  %8نحاسية والبرونزية على ما يصل إلى أن تحتوي الصنابير ال

من خالل خفض الحد األقصى للمحتوى المسموح به في منتجات السباكة التي تالمس مياه الشرب ” عدم وجود الرصاص“الشرب تعريف 

وكان يمكن بيع المنتجات ذات المستويات األعلى حتى  .%0.25إلى  %8من )المواسير وتركيبات المواسير وتركيبات السباكة والمزيد( 

 .2014يناير عام 

 
 ما اإلجراء الذي ستتخذه المنطقة التعليمية في حالة العثور على رصاص؟ .4

المياه  جزًءا أو أكثر في المليار سيتم قطعه من الخدمة على الفور، وسيتم تطبيق خطة عمل لترشيح 15بنتيجة  مصدر المياهلأي اختبار 

صدر م. سيتم إبالغ المدرسة وسيتم بدء بروتوكوالت اإلصالح الخاصة بالمنطقة التعليمية. ولن يتم استخدام بديل نظام مياه الشربت أو

 جزًءا في المليار. 15للشرب حتى تقل النسبة في االختبارات إلى أقل من  المياه

 
 لماذا يعد الرصاص مشكلة؟ .5

طر صحية. وبينما ال تعتبر المياه المصدر األساسي للتعرض للرصاص بين ألن التعرض للرصاص لفترات طويلة قد يسبب مخا

 األطفال، فإنها ال تزال أولوية في مدارس دنفر العامة لضمان تنفيذ جميع مدارسنا للتوصيات المحددة من قبل وكالة الحماية البيئية. إن

 سالمة التالميذ والموظفين لدينا على رأس أولوياتنا.
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 مدارس دنفر العامة بنتائج االختبارات؟ يتم تبليغسكيف  .6

إلى المدرسة عند توفرها. كما سيتم أيًضا نشر نتائج الرصاص على موقع مدارس دنفر العامة  تيجة المدرسة المحددةنسيتم إرسال 

 .dpsk12.orgاإللكتروني 
 

 هل تتوقع مدارس دنفر العامة العثور على رصاص في مياه الشرب بالمدارس؟ .7

. وهذا يجعل من لقديمةادليل بوجود نسبة مرتفعة للرصاص في مياه الشرب في هذا الوقت، لدينا عدد من المدارس بينما ال يوجد لدينا 

لبيئية أو تتخطاها. وإذا حدث ذلك، فسنبلغ أسركم األرجح كثيًرا العثور على مستويات رصاص تقارب توصيات وكالة الحماية ا

 .4والموظفين وسنتوجه سريًعا لحل المشكلة. ولمزيد من المعلومات حول هذا الحل، الرجاء االطالع على اإلجابة عن السؤال 

 
 كيف يمكنني معرفة المزيد حول التعرض للرصاص؟ .8

الصحة البيئية للحماية من التسمم بالرصاص ( وبرنامج https://www.epa.gov/leadتتوفر الموارد لدى وكالة الحماية البيئية )

 .طفلكل. يمكنك أيًضا استشارة موفر الرعاية الصحية (720-865-5401)

 
 النوع من االختبارات؟هل مدارس دنفر العامة هي المنطقة التعليمية الوحيدة في كولورادو التي تجري هذا  .9

ال. فعلى سبيل المثال، تقوم مدارس مقاطعة جيفرسون العامة، المجاورة لنا في الغرب، بعملية اختبار الرصاص في مياه الشرب في 

 المدارس.

 
 كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا االختبار؟ .10

 أو المراسلة على البريد اإللكتروني 720-423-1434رقم الة على بمكتب االتصال الخاص بالمنطقة التعليمي يمكنك االتصال

.office_communications@dpsk12.org  التابع للمنطقة التعليمية على رقم أو يمكنك التواصل مع قسم الخدمات البيئية

 joni_rix@dpsk12.org.أو التواصل عبر البريد اإللكتروني  1903-423-720
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