
 

 األعزاء:  (DPS)عائالت تالميذ مدارس دنفر العامة 

تدخل مدارس دنفر العامة وشركة مياه دنفر في شراكة في جهد استباقي منهما ألخذ عينات لمياه الشرب في جميع أبنية مدارس دنفر 

. في األشهر األخيرة، كان هناك عدد من القصص الخاصة بالمدراس (EPA)العامة لضمان تلبيتها إلرشادات وكالة الحماية البيئية 

اإلخبارية المحلية والوطنية حول مستويات عالية للرصاص في ماء الشرب بالمدارس. وال يوجد الرصاص في المياه التي ترسلها شركة 

التي تحتوي على الرصاص.  وأجهزة شرب المياهأنابيب المياه مياه دنفر لمدارسنا، لكن الرصاص قد يصل إلى المياه حيث ينتقل خالل 

، فإن سالمة التالميذ قد ارتفعت مدارسنانسبة الرصاص في مصادر اإلمداد بالمياه في وبينما ال يوجد لدينا دليل في هذا الوقت أن 

 والموظفين هي أهم أولوياتنا. 

مكان ألطعمة بالمطبخ ومن حوض مياه الشرب، ومن حوض إعداد ا نوافيرأغسطس، بدأنا جهودنا لجمع عينات المياه من  23  في 

والتركيبات األخرى المستخدمة لمياه الشرب في منشآت مدارس دنفر العامة. يتم جمع العينات الختبارها قبل بدء اليوم االستراحة 

العام. لن الدراسي. ونحن نخطط إلكمال جمع العينات في جميع المدارس االبتدائية بحلول نهاية أكتوبر وجميع المدارس بحلول نهاية 

 . من أخذ العيناتبعض األسابيع  إال بعد تحليل عينات المياهتتوفر نتائج 

األنابيب التي تنقل لتحديد ما إذا كان بها رصاص في  1955في الوقت نفسه، سوف نجري اختبارات منفصلة في أبنيتنا المبنية قبل عام 

. لدينا عدد من المدارس األقدم وهذا يجعل من األرجح كثيًرا العثور متوفرةال، ثم سنحدد األولوية لالستبدال من خالل التمويالت المياه

على مستويات رصاص تقارب توصيات وكالة الحماية البيئية أو تتخطاها. وإذا حدث ذلك، فسنبلغ أسركم والموظفين وسنتوجه سريًعا 

 لحل المشكلة. 

جزًءا في المليار. ونحن نستخدم عدًدا أقل  20دة مستويات الرصاص عن تنصح وكالة الحماية البيئية بوجوب اتخاذ إجراء في حالة زيا

جالون. ولن يتم  55000جزًءا من المليار كمستوى خاص بنا للتغيير. فالجزء الواحد في المليار يعني أنه يعادل قطرة واحدة في  15من 

جزًءا في المليار. قد تشمل عمليات العالج استبدال  15في مكانها في حالة زيادة مستويات الرصاص عن  أجهزة شرب المياه من ترك أي

في  الشرب مصادر بديلة لمياهتوفير أخرى. قد يتم مد أنابيب مياه و/أو إضافة مرشحات المياه و/أو مشروعات وأجهزة شرب المياه 

 لمدارس عند الحاجة. ا

لجمع العينات ونحن نجري قناني . توفر شركة مياه دنفر من المياه عينة 3000جمع ما يزيد عن االختبار ونحن نتوقع أن يتم خالل 

والمجتمع عبر الهاتف أو عبر خطاب. العوائل التحليالت المختبرية لجميع عينات المياه. ومع اكتمال نتائج االختبار، سنشاركها معكم ومع 

 . leadtesting.dpsk12.orgكما سننشر تلك النتائج أيًضا على اإلنترنت على موقع 

إذا كانت هناك أي أسئلة حول االختبار أو النتائج أثناء استالمها، فالرجاء التواصل مع مدير المدرسة أو مع مكتب االتصاالت على 

 . @dpsk12.orgoffice_communicationsالعنوان التالي 

 شكًرا لكم على صبركم وتفهمكم. 

 مع خالص تحياتي، 

 (Trena Deane)ترينا دين 
 المدير التنفيذي 
 إدارة المنشآت
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