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डने्भर पब्लिक स्कूि (DENVER PUBLIC SCHOOL) को लिड ज ाँच – ब रम्ब र 
सोधिने प्रश्नहरू 

 
1. ह मीिे लिडक  क  ि धि ककन स्कूिको ख नेप नीको ज ाँच िरै्दछौं? 
हालैका महहनाहरूमा, स्कूलको खानेपानीमा उच्च ललड स्तरको बारेमा धेरै स्थानीय र राष्ट्रिय समाचार 
कथनहरू आएका छन।् डने्भर वाटर (Denver Water) ले हाम्रा स्कूलहरूमा पठाउने खानेपानीमा ललड 
छैन तर यो ललड समावेश भएको पलष्ट्बबङ र जडान (फिक्चसस) मािस त सर्ास पानीमा जान सक्छ। 
स्कूलहरूलाई ललडको जााँच गने कुनै संघीय व्यवस्था (आरे्श) नभएतापनन, हाम्रो स्कूल डडष्ट्स्िक्ट 
वातावरणीय सेवा ववभाग ले वातावरणीय संरक्षण एजेन्सीद्वारा स्थावपत स्कूलहरूका लागग संघीय 
खानेपानी मागसर्शसनहरू पूरा गरून ्भन्ने सुननष्ट्चचत गनसको लागग हाम्रा ववद्याथरहरू र कमसचारोको 
खानेपानीको स्रोतहरूलाई जााँच गनस अग्रसफिय (प्रोएष्ट्क्टभ) मापनको कायासन्वयन गरेको छ। 
 

2. लिडि ई कसरी म पन िररन्छ? 
ममसत-संभारबाट वातावरणीय सेवा र प्राववगधकहरू आगामी 8 रे्खख 12 हप्तामा कमसचारो र ववद्याथरहरू 
बबहान आइपुग्नु भन्र्ा पहहले नै स्कूलहरूमा जानेछन।् नतनीहरूले प्रत्येक खानेपानीका धारा, भान्सा 
कोठाका धारा, प्रनतक्षालयका धारा वा खानेपानीको रूपमा प्रयोग हुने अन्य जडानहरूबाट पानीको नमूना 
ललनेछन।् यस फियाकलापमा 2016 अनुबन्ध (बोन्ड) प्रस्ताव वा भववरयका अनुबन्ध प्रस्तावहरूलाई 
प्रनतस्थापन गनसको लागग योजना बनाउन ललड पानी सेवाको लाइन भएका हुनसक्ने पुराना स्कूलहरूको 
पहहचान गने पनन समावेश हुन्छ। वातावरणीय संरक्षण एजेन्सीले प्रनत बबललयन 20 भागभन्र्ा बढोको 
ललडको स्तरलाई स्कूलहरूमा सुधार गररने सुझाव गरेको छ। सावधानीको रूपमा, डने्भर पष्ट्ललक स्कूल 
(DPS) प्रनत बबललयन 15 भाग वा सोभन्र्ा उच्च भएका जडानहरूलाई सुधार गनेछ। प्रनत बबललयनमा 
एक भाग 55,000 ग्यालेन पानीको एक थोपा पानीसाँग समान हुन्छ। 
 

3. प नीम  लिड कसरी प्रवेश िछछ? 
ललड प्राय: गरो सेवा लाइन, तामाको पाइपको जोडाइका टााँका र वपत्तलका नलोको जडानहरूबाट 
खानेपानीमा प्रवेश गछस। डने्भर वाटरले हाम्रा स्कूलहरूमा पठाउने खानेपानीमा ललड छैन। केहो शतालर्ो 
अनघसबम, मुख्य ष्ट्स्िट रे्खख घर तथा स्कूलहरूमा पानी ल्याउने सेवा लाइन र जडानहरूमा ललड पाइपको 
व्यापक रूपमा प्रयोग गररन््यो। 1988 जहहले ललडको टााँकालाई गैरकानूनी माननएको गथयो, त्यनतबेलासबम 
स्तरोय तामाका पानीका पाइपहरूलाई जोड्न ललडमा आधाररत टााँकाहरू प्रयोग गररन््यो। हालैका हर्नसबम, 
वपत्तल र चााँर्ोका नलोहरूमा 8% सबमको ललडलाई कानूनी माननन््यो। 2011 मा, खानेपानीमा ललड 
न्यूनीकरण ऐन (Reduction of Lead in Drinking Water Act) ले “ललड रहहत” को पररभाषालाई 
खानेपानीसाँग जोडडएका पलष्ट्बबङका सर-सामानहरू (पाइप, पाइप फिहटङ, पष्ट्ल्बबङ जडान र अन्य धेरै) मा 
अगधकतम अनुमनत हर्इएको सामग्रीलाई 8% बाट 0.25% मा झारै् संसोधन गरेको गथयो। उच्च स्तरका 
उत्पार्नहरूलाई जनवरो 2014 सबम बबिी गनस सफकन््यो। 
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4. लिड फेि  परेम  डडब्स्िक्टिे कस्तो कर्दम च ल्नेछ? 
प्रनत बबललयन 15 भाग वा सोभन्र्ा बढो जााँच भएका स्रोतलाई तत्काल सेवाबाट बाहहर ननकाललनेछ र 
फिल्टर गनस वा फिक्चससलाई प्रनतस्थापन गने कायस योजना ल्याइनेछ। स्कूललाई सुगचत गररनेछ र 
डडष्ट्स्िक्ट उपचारात्मक प्रोटोकलहरूको आरबभ गररनेछ। जााँच प्रनत बबललयन 15 भागभन्र्ा तल 
नआउाँर्ासबम स्रोतलाई खानेपानीको रूपमा प्रयोग गररनेछैन। 
 

5. लिड ककन सरोक रको ववषय हो? 
लामो समयसबम ललड रे्खापनुसले स्वास््य सबबन्धी जोखखमहरू ननबत्याउाँछ। बालबाललकाहरूमा ललड 
रे्खापने प्राथलमक स्रोत ललड नभएतापनन, हाम्रा सबै स्कूलहरूले वातावरण संरक्षण एजेन्सीले ननधासरण 
गरेका सुझावहरू पूरा गरररहेकाका छन ्भनी सुननष्ट्चचत गनसको लागग यो अझैपनन DPS को 
प्राथलमकतामा छ। हाम्रा ववद्याथरहरू र कमसचारोको सुरक्षा हाम्रो पहहलो नबबरको प्राथलमकता हो। 

 
6. ज ाँच परीण महरूि ई DPS िे कसरी सञ्च र िछछ? 
प्रत्येक स्कूलका परोणामहरूलाई उपललध हुने बबष्ट्त्तकै स्कूलमा पठाइनेछ। ललडको परोणामहरूलाई DPS 
को dpsk12.org वेबसाइटमा पनन पोस्ट गररनेछ। 

 
7. DPS िे स्कूिहरूको ख नेप नीम  लिड फेि  पने अपेक्ष  र ख्छ? 
यद्दवप हामीसाँग यस समयमा खानेपानीमा ललड भएको प्रमाण नभेहटएको भएतापनन पहहले पूराना 
स्कूलहरूमा केहो सङ्खख्यामा गथयो। यसले हामीलाई हाम्रो ललडको स्तर वातावरणीय संरक्षण एजेन्सी 
(EPA) को सझुावहरूको नष्ट्जक वा सोभन्र्ा मागथ भएको बताउाँछ। यहर् त्यसो भएमा, हामीले हाम्रा 
पररवारहरू तथा कमसचारोलाई सुगचत गनेछौं र मालमलाको सुधार (उपचार) गनस नछटै्ट जानेछन।् सुधारको 
बारेमा थप जानकारोको लागग, कृपया प्रचन नबबर 4 को प्रनतफिया हेनुसहोस।् 
 

8. मैिे लिड रे्दखखने ब रेम  थप कुर  कसरी ज न्न सक्छु? 
स्रोतहरू वातावरणीय संरक्षण एजेन्सीको (https://www.epa.gov/lead) र डने्भर वातावरणीय ललड ववषाक्त 
रोकथाम कायसिम (Denver Environmental Health Lead Poisoning Prevention Program) (720-
865-5401) मा उपललध छन।् तपाईंले आफ्नो बच्चाको स्वास््य सेवा प्रर्ायकसाँग पनन परामशस गनस 
सक्नुहुन्छ। 
 

9. क्िोरोडो डडब्स्िक्टको DPS िे म त्र यस प्रक रको ज ाँच िरररहेको छ? 
होइन। एउटा उर्ाहरणको रूपमा, हाम्रो पष्ट्चचमका नछमेकी जेिरसन काउन्टो पष्ट्ललक स्कूलहरू (Jefferson 
County Public Schools) ले पनन स्कूल खानेपानीमा ललडको जााँचको प्रफियामा छन।् 
 

10. मैिे यस ज ाँचको ब रेम  थप ज नक री कसरी प्र प्त िनछ सक्छु? 
तपाईंले डडष्ट्स्िक््स सञ्चार कायासलय (Districts Communications Office) लाई 720-423-3414 
वा इमेलम  office_communications@dpsk12.org बाट सबपकस  गनस सक्नुहुन्छ। वा तपाईं डडष्ट्स्िक््स 
वातावरणीय सेवाहरूमा 720-423-1903 बाट वा यस इमेल joni_rix@dpsk12.org मािस त पुग्न 
सक्नुहुन्छ। 
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