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DENVER ပုဂ�လိက ေကျာင်းများ၏ ခဲဓါတ် စစ်ေဆးချက် – မ�ကာခဏ ေမးတတ်ေသာ ေမးခွန်းများခဲဓါတ် 
 

1. ဘာေ�ကာင့် ေကျာင်းေသာက်ေရတွင် ခဲဓါတ်ကုိ စစ်ေဆးေနရသနည်း။ 
များမ�ကာမီ လများအတွင်း၊ ေကျာင်း ေသာက်သံုးေရထဲတွင် ခဲဓါတ် ြမင့်တက်ေနမ�အေ�ကာင်း ေဒသတွင်း�ှင့် �ုိင်ငံတွင်း 
သတင်း ေဆာင်းပါးများ အချ ို ့�ိှေနခ့ဲသည်။ ခဲဓါတ်သည် Denver Waterမှ ေကျာင်းများသ့ုိ ေပးပ့ုိေသာ ေရထဲတွင် 
မပါဝင်ေသာ်လည်း၊ ခဲဓါတ်ပါဝင်ေနေသာ ေရပုိက်ဆက်သွယ်မ� စနစ်�ှင့် အေသတပ်ထားေသာ ပစ�ည်းများကုိ ြဖတ်သန်းသွားစဥ် 
ခဲဓါတ်သည် ေရထဲတွင် ပါလာ�ုိင်သည်။ ေကျာင်းများတွင် ခဲဓါတ် စစ်ေဆးမ� လုိအပ်ေ�ကာင်း ြပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် 
ဖက်ဒရယ်ဆုိင်ရာ အာဏာပုိင်များက မေဖ�ြပထားေသာ်ြငား၊ ခ�ုိင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ� ဌာနမှ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ေအဂျင်စီမှ ချမှတ်ထားေသာ ေကျာင်းများအတွက် ဖက်ဒရယ် 
ေသာက်သံုးေရ လမ်း��န်ချက်များကုိ ြပည့်မီေစေ�ကာင်း ေသချာေစရန် ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဝန်ထမ်းအတွက် ေသာက်သံုးေရ 
အရင်းြမစ်များ စစ်ေဆးရန် �ကိတင်ေဆာင်�ွက်လ�က်�ိှပါသည်။ 

 
2. ခဲဓါတ်ကုိ မည်သ့ုိ တုိင်းတာသနည်း။ 
 ဝန်ထမ်းများ�ှင့် ေကျာင်းသားများ မနက်တွင် မေရာက်လာမီ �ပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 
ဝန်ေဆာင်မ�များ�ှင့် နည်းပညာ�ှင်များသည် လာမည့် ၈ ပတ်မှ ၁၂ ပတ် တစ်ေလ�ာက် ေကျာင်းများသ့ုိ လာ�ကည့်လိမ့်မည်။ 
သူတ့ုိသည် ေသာက်သံုးေရ ေရပန်းတုိင်း၊ မီးဖုိေချာင် အစားအစာ ြပင်ဆင်ေရး ပန်းကန်ေဆးကန်တုိင်း၊ နားေနခန်း 
လက်ေဆးကန်တုိင်း သ့ုိမဟုတ် ေသာက်သံုးေရအတွက် အသံုး�ပသည့် အြခား အေသတပ် ေရချ ိုးခန်းသံုးပစ�ည်းတုိင်းမှ ေရ 
နမူနာတစ်ခု စုစည်းလိမ့်မည်။ ၂၀၁၆ ခံဝန်လက်မှတ်ထုိးထားေသာ အဆုိ�ပချက် သ့ုိမဟုတ် ေနာင် ခံဝန်လက်မှတ်ထုိးထားေသာ 
အဆုိ�ပချက်များအရ အစားထုိးမ�အတွက် အစီအစဥ်ဆဲွရန်အလ့ုိငှာ ဤလ�ပ်�ှားမ�တွင် ခဲဓါတ် ေရ ဝန်ေဆာင်မ� လုိင်းတစ်ခု 
�ိှေကာင်း�ိှ�ုိင်သည့် ေကျာင်းေဟာင်းများကုိ ေ�ွးထုတ်ြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ေအဂျင်စီမှ ခဲဓါတ်အဆင့် တစ်ဘီလီယံလ�င် အပံု ၂၀ အထက် �ိှေသာ ေကျာင်းများအား ကုစားရန် 
လုိအပ်ေ�ကာင်း အ�ကံ�ပေပးထားပါသည်။ �ကိတင်ကာကွယ်မ�တစ်ခု အေနြဖင့်၊ DPS သည် တစ်ဘီလီယံလ�င် အပံု ၁၅�ှင့် 
အထက် �ိှေသာ အေသတပ် ပစ�ည်းများကုိ ြပင်ဆင်လိမ့်မည်။ တစ်ဘီလီယံလ�င် တစ်ပံုသည် ဂါလန် ၅၅,၀၀၀ အတွင်း 
ေရတစ်စက်�ှင့် ညီမ�သည်။ 

 
3. ခဲဓါတ်ေရထဲသုိ ့ခဲဓါတ်မည်က့ဲသ့ုိ ေရာက်�ိှေနသနည်း။ 
ခဲဓါတ်သည် ပံုမှန်အားြဖင့် ဝန်ေဆာင်မ� လုိင်းများ၊ ေ�ကးနီ ပုိက်�ှင့် ေ�ကးဝါ ဘံုပုိင်ေခါင်း အေသတပ် ေရချ ိုးခန်းသံုးပစ�ည်းများ�ိှ 
ဂေဟမှ ေသာက်သံုးေရသ့ုိ ဝင်ေရာက်သည်။ ခဲဓါတ်ခဲဓါတ်သည် Denver Waterမှ ေကျာင်းများသ့ုိ ေပးပ့ုိေသာ ေရထဲတွင် 
မပါ�ိှပါ။ လွန်ခ့ဲေသာ ဆယ်စု�ှစ်အနည်းငယ်အထိ လမ်း ပင်မ ေရပုိက်များမှ အိမ်များ�ှင့် ေကျာင်းများသ့ုိ သယ်ေဆာင်ေသာ 
ဝန်ေဆာင်မ� လုိင်းများ�ှင့် အဆက်အစပ်များအတွက် ခဲဓါတ်ပုိက်များကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် အသံုး�ပခ့ဲသည်။ 
ခဲဂေဟဆက်ြခင်းအား တရားမဝင်ဟု ေ�ကာ်ြငာလုိက်သည့်၊ ၁၉၈၈ခု�ှစ်တုိင်ေအာင် ပံုမှန် ေ�ကးနီ ေရပုိက်များ ဆက်သွယ်ရန် 
ခဲဂေဟဆက်ြခင်းအား အသံုး�ပခ့ဲသည်။ များမ�ကာမီအထိ၊ ေ�ကးဝါ�ှင့် ေ�ကး�ုိ ဘံုပုိင်ေခါင်းများတွင် ခဲဓါတ် ၈%အထိ 
တရားဝင် �ိှ�ုိင်သည်။ ၂၀၁၁ခု�ှစ်တွင်၊ ေသာက်သံုးေရအတွင်း ခဲဓါတ် ေလ�ာ့ချေရး အက်ဥပေဒသည် ေသာက်သံုးေရ�ှင့် 
ထိေတွေ့နေသာ ေရပုိက်ဆက်သွယ်ေရး ထုတ်ကုန်များအတွင်း ခွင့်�ပထားေသာ အြမင့်ဆံုး ပါဝင်ပမာဏအား ၈%မှ ၀.၂၅%သ့ုိ 
ေလ�ာ့ချြခင်းြဖင့် “ခဲဓါတ် ကင်းစင်ေရး” အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိချက်ကုိ ေနာက်ထပ် ြပင်ဆင်ခ့ဲသည်။ ပုိြမင့်ေသာ အဆင့်များ�ှင့် 
ထုတ်ကုန်များကုိ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၄ခု�ှစ်အထိ ေရာင်းချ�ုိင်သည်။ 

 
4. ခဲဓါတ် ေတွ�ိှ့လ�င် ခ�ုိင်မှ မည်သည့် အေရးယူေဆာင်�ွက်ချက်ကုိ ေဆာင်�ွက်လိမ့်မည်နည်း။ 
တစ်ဘီလီယံလ�င် ၁၅ပံု�ှင့်အထက်တွင် �ိှေသာ အရင်းြမစ် စစ်ေဆးချက်တုိင်းကုိ ချက်ချင်း ဝန်ေဆာင်မ� ေပးြခင်းမှ 
ဖယ်�ှားရမည်၊ �ပီးေနာက် အေသတပ် ပစ�ည်းကုိ စစ်ချရန် သ့ုိမဟုတ် အစားထုိးရန် လုပ်ေဆာင်ချက် အစီအမံတစ်ခုကုိ 
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ေနရာတကျ ထား�ိှသည်။ ေကျာင်းကုိ အသိေပးရ�ပီး ခ�ုိင်၏ ြပင်ဆင်ေရး လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ စတင်လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 
စစ်ေဆးချက်များသည် တစ်ဘီလီယံလ�င် ၁၅ပံုေအာက်ြဖင့် အေြဖထွက်သည်အထိ အရင်းြမစ်ကုိ ေသာက်သံုးြခင်းအတွက် 
အသံုး�ပရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ 

 
5. ခဲဓါတ်သည် အဘယ်ေ�ကာင့် စုိးရိမ်ပူပန်မ�တစ်ခု ြဖစ်ရသနည်း။ 
 အချနိ်ကာလ �ကာြမင့်စွာ ခဲဓါတ် ထိေတွမ့�သည် ကျန်းမာေရး ေဘးအ� �ရာယ်များကုိ ြဖစ်ပွားေစ�ုိင်သည်။ ေရသည် 
ကေလးများအ�ကား ခဲဓါတ် ထိေတွမ့�ဆုိင်ရာ ပင်မ အရင်းြမစ် မဟုတ်လင့်ကစား က��်ု ပ်တုိ့၏ ေကျာင်းအားလံုးသည် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ေအဂျင်စီမှ သတ်မှတ်ထားေသာ အ�ကံ�ပချက်များကုိ ြပည့်မီေနေစရန် 
ေသချာေစဖ့ုိ ၎င်းသည် DPS အတွက် ဦးစားေပးတစ်ခု ြဖစ်ေနေသးသည်။ ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဝန်ထမ်း၏ 
ေဘးကင်းလံု�ခံေရးသည် နံပါတ်တစ် ဦးစားေပး ြဖစ်သည်။ 

 
6. DPS သည် စစ်ေဆးချက် ရလဒ်များကုိ မည်သ့ုိ ေပးသိမည်နည်း။ 
ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းစီအတွက် ရလဒ်များကုိ ရ�ိှေသာအခါ ေကျာင်းသ့ုိ ေပးပ့ုိလိမ့်မည်။ ခဲဓါတ်ရလဒ်များကုိ DPS 
ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေပ�တွင် dpsk12.org၌လည်း စာတင်လိမ့်မည်။ 

 

7. DPS သည် ေကျာင်းများ၏ေသာက်သံုးေရအတွင်း ခဲဓါတ် �ှာေတွဖ့ုိ့ ေမ�ာ်လင့်ထားသလား။ 
က��်ု ပ်တ့ုိသည်ဤကာလတွင် ေသာက်သံုးေရအတွင်း ခဲဓါတ်ြမင့်တက်မ�သက်ေသအေထာက်အထား မ�ိှလင့်ကစား၊ 
ေကျာင်းေဟာင်းများ �ိှေနပါေသးသည်။ ၎င်းသည် EPA အ�ကံ�ပချက်များ�ှင့် နီးစပ်ေသာ သ့ုိမဟုတ် အထက်�ိှေသာ ခဲဓါတ် 
ပါဝင်အဆင့်များကုိ က��ု◌်ပ်တ့ုိ ရ�ိှလိမ့်မည်ဟု ပုိမုိ အလားအလာ �ိှေစသည်။ ထုိသ့ုိြဖစ်လ�င်၊ က��်ု ပ်တ့ုိ၏ မိသားစုများ�ှင့် 
ဝန်ထမ်းများကုိ အေ�ကာင်း�ကားရ�ပီး ထုိြပဿနာကုိ ြပင်ဆင်ရန် လျင်ြမန်စွာ ေြပာင်းေ��ရ့လိမ့်မည်။ 
ဤြပင်ဆင်ချက်�ှင့်ပတ်သက်၍ ပုိမုိေသာ သတင်းအချက်အလက်အတွက်၊ ေကျးဇူး�ပ၍ ေမးခွန်းနံပါတ်၄ ေြဖ�ကားချက်ကုိ 
�ကည့်��ပါ။ 

 
8. ခဲဓါတ်ထိေတွမ့��ှင့်ပတ်သက်၍ က��ု်ပ် မည်သ့ုိ ေလ့လာ�ုိင်သနည်း။ 
အရင်းြမစ်များကုိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ေအဂျင်စီ(https://www.epa.gov/lead) �ှင့် Denver 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရး ခဲဓါတ် အဆိပ်သင့်ြခင်း ကာကွယ်ေရး ပ�ုိဂရမ် (၇၂၀-၈၆၅-၅၄၀၁)မှ ရ�ိှ�ုိင်သည်။ 
သင်သည် သင့်ကေလး၏ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေ�ှာက်မ� ေပးသူ�ှင့်လည်း  ေဆွးေ�ွး�ုိင်သည်။ 

 
9. DPS သည် ဤစစ်ေဆးမ� အမျ ို းအစားကုိ ေဆာင်�ွက်ေနသည့် တစ်ခုတည်းေသာ ကုိလုိရာဒုိ ခ�ုိင် ြဖစ်ပါသလား။ 
မဟုတ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုအေနြဖင့်၊ အေနာက်ဖက်�ိှ အိမ်နီးနားချင်းများ ြဖစ်�ကသည့် Jefferson စီရင်စု 
ပုဂ�လိကေကျာင်းများသည်လည်း၊ ေကျာင်း ေသာက်သံုးေရအတွင်း ခဲဓါတ် စစ်ေဆးြခင်း လုပ်ငန်းစဥ် ေဆာင်�ွက်ေနသည်။ 

 
10. ဤစစ်ေဆးချက်�ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်နည်းြဖင့် ပုိမုိေသာ သတင်းအချက်အလက်ကုိ ရ�ိှ�ုိင်သနည်း။ 
သင်သည် ခ�ုိင်၏လူထုဆက်ဆံေရး �ံုးထံ ၇၂၀-၄၂၃-၃၄၁၄နံပါတ်ြဖင့် ဆက်သွယ်�ုိင်သည် သ့ုိမဟုတ်  
office_communications@dpsk12.orgသ့ုိ အီးေမးလ် ေပးပ့ုိ�ုိင်သည်။ သ့ုိမဟုတ် သင်သည် ခ�ုိင်၏ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�များ �ံုးထံ ၇၂၀-၄၂၃-၂၉၀၃နံပါတ်ြဖင့် သ့ုိမဟုတ်joni_rix@dpsk12.orgြဖင့် 
အီးေမးလ်မှတဆင့် ဆက်သွယ်�ုိင်သည်။ 

http://www.dpsk12.org/
https://www.epa.gov/lead
mailto:office_communications@dpsk12.org
mailto:joni_rix@dpsk12.org
mailto:joni_rix@dpsk12.org

	1. ဘာကြောင့် ကျောင်းသောက်ရေတွင် ခဲဓါတ်ကို စစ်ဆေးနေရသနည်း။
	2. ခဲဓါတ်ကို မည်သို့ တိုင်းတာသနည်း။
	3. ခဲဓါတ်ရေထဲသို့ ခဲဓါတ်မည်ကဲ့သို့ ရောက်ရှိနေသနည်း။
	4. ခဲဓါတ် တွေ့ရှိလျှင် ခရိုင်မှ မည်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်ကို ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်နည်း။
	5. ခဲဓါတ်သည် အဘယ်ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခု ဖြစ်ရသနည်း။
	6. DPS သည် စစ်ဆေးချက် ရလဒ်များကို မည်သို့ ပေးသိမည်နည်း။
	7. DPS သည် ကျောင်းများ၏သောက်သုံးရေအတွင်း ခဲဓါတ် ရှာတွေ့ဖို့ မျှော်လင့်ထားသလား။
	8. ခဲဓါတ်ထိတွေ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ် မည်သို့ လေ့လာနိုင်သနည်း။
	9. DPS သည် ဤစစ်ဆေးမှု အမျိုးအစားကို ဆောင်ရွက်နေသည့် တစ်ခုတည်းသော ကိုလိုရာဒို ခရိုင် ဖြစ်ပါသလား။
	10. ဤစစ်ဆေးချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်နည်းဖြင့် ပိုမိုသော သတင်းအချက်အလက်ကို ရရှိနိုင်သနည်း။

