ውድ የ DPS ቤተሰቦች፦
የደንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶችና የደንቬር ውሃ የአካባቢ እንክብካቤ ኤጄንሲ(EPA) የትምህርት ቤት መመርያዎች ማሟላቱን
ለማረጋገጥ በሁሉም DPS ህንጻዎች የናሙና የመጠጥ ውሃ ለማቅረብ በንቃት አብረው ይሰራሉ፡፡ በቅርብ ወራት በትምህርት ቤት
የመጠጥ ውሃ ስላለው ከፍተኛ የእርሳስ ( lead) መጠንን የሚመለከቱ በርካታ ዜናዎች ተሰራጭተዋል፡፡ የዴንቨር ውሃ ፍሳሽ
አገልግሎት (Denver Water) ወደ የእኛ ትምህርት ቤቶች በሚልከው ውሃ ላይ ሊድ በውስጡ የለበትም፤ ሆኖም ግን ውሃው
በውስጣቸው ሊድ ባለባቸው ቧንቧዎች እና ማስተላለፊያዎች በሚጓዝበት ጊዜ በሊድ ሊበከል ይችላል። በአሁኑ ወቅት ትምህርት
ቤቶቻችችን በውሃ አቅርቦታቸው የሊድ መጠን ከፍ እያለ ስለመሆኑ የሚመለከቱ መረጃ ባይኖረንም የተማሪዎቻችንና ሰራተኞቻችን
ደህንነት መጠበቅ ቅድሚያ የምንሰጠው ነው፡፡
በነሓሴ 23 ውሃውን በመጠጫ ገንዳዎች፣ የኪችን የምግብ ፕሪፕ ሲንክስ (kitchen food prep sinks) ፣ ላውንች ሲንክስ ( lounge
sinks) እና ሌሎች በሁሉም DPS ትምህርት ቤቶች ግቢዎች ያሉ ዕቃዎች ያለ ውሃ በናሙና ወስደን የማየት ጥረት ጀምረናል፡፡
ትምህርት ከመጀመሩ በፊት ናሙናዎች ምርመራ በሚካሄድበት ስፍራ እንዲሰበሰቡ ይደረጋል፡፡ የሁሉም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች
ናሙና እስከ ጥቅምት መጨረሻ እንዲሁም የሌሎች የቀሩ ትምህርት ቤቶች እስከ ዓመቱ መጨረሻ ለማጠናቀቅ አቅደናል፡፡ ከዛ በኃላ
የውሃ ናሙናዎች ትንታኔ እስከ ተወሰኑ ሳምነታት አይኖርም፡፡
በተመሳሳይ ጊዜ በወሃ አመላላሽ ቱቦዎች ሊድ ይኖራቸው እንደሆነ ለማወቅ የቦንድ ፈንድ ለመቀየር የተኛው ቅድሚያ እንደሚሰጠው
ለማወቅ ከ1955 በፊት በተሰሩ ህንጻዎች ልዩ ምርመራ እናደረጋለን፡፡ በርካታ ያረጁ ህንጻዎች ያሉን በመሆኑ ከEPA ምክሮች በላይ
ወይም ተቀራራቢ ሊድ ሊኖር ይችላል፡፡ ይህ ሁኔታ ከተፈጠረ፣ ለእኛ ቤተሰቦች ችግሩን እንዲያውቁ እናደርጋለን እንዲሁም በአፋጣኝ
ችግሩን ለመፍታት እንቅስቃሴ ማድረግ እንጀምራለን።
EPA በትምህርት ቤቶች የሊድ መጠን በአንድ ቢሊዮን ከ20 ክፍሎች ካለ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ ያስቀምጣል፡፡ ዝቅተኛ ቁጥር
በሆነው በአንድ ቢሊዮን በ15 ክፍሎች እየተጠቀምነ ነው፡፡ በአንድ ቢሊዮን ውስጥ ያለ አንድ ክፍል በ55,000 ጋሎን ውሃ ላይ ያለ
የአንድ ውሃ ጠብታ ያክል መጠን አለው። የሊድ መጠኑ በአናቱ ወይም ከ15 ክፍሎች በአንድ ቢሊዮን ከሆነ ምንም ዓይነት ዕቃ
አይቀርም፡፡ የማከም ሂደቱ የዕቃዎቹ መቀየር፣ የውሃ ማጣርያዎች/ወይም የምርመራ መሳርያዎች መጨመር ሊያካትት ይችላል፡፡
አስፈላጊ ከሆነ ለትምህርት ቤቶች አማራጭ የውሃ አቅርቦቶች ሊቅቡ ይችላሉ፡፡
ምርመራ ከ3000 የውሃ ናሙናዎች ሊፈጅ እንደሚችል እንጠብቃለን፡፡ የደንቬር ውሃ ለናሙና መሰብሰብያ የሚውል ጠርሙሶች
የሚሰጥ ሲሆን ለሁሉም የውሃ ናሙናዎች የላብራቶሪ ትንታኔ ይሰራል፡፡ ውጦቶች ሲጠናቀቁ ለእርስዎ፣ ቤተ ሰቦቻችን እና ማህበረሰቡ
በስልክ ወይም በደብዳቤ እናሳውቃለን፡፡ ውጤቶቹ ኦንላይን በ እንዲኖሩም ደረጋል፡፡ leadtesting.dpsk12.org.
ስለተቀበልናቸው ምርመራዎች ወይም ውጤቶች ጥያቆ ካልዎወት እባክዎ ለትምህርት ቤቱ ኃላፊ ወይም የኮሚዩኒኬን ጽህፈት ቤት በ
ያናግሩ office_communications@dpsk12.org.
ለትዕግስትዎና ስለተረዱን እናመሰግናለን፡፡
ከአክብሮት ጋር፣
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