ေလးစားရပါေသာ DPS မိ သားစုများ�ှင်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွ ယ်ေစာင့ ်ေ�ှာက်ေရး ေအဂျင်စီ (EPA) လမ်း�� န်ချက်များကို ြပည့ ်မီေ�ကာင်း ေသချာေစရန်အတွ က်
Denver ပု ဂ� လိက ေကျာင်းများ�ှ င့ ် Denver Water တို ့မှ ပူ းေပါင်းကာ �ကိ တင်လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ် DPS
အေဆာက်အအု ံ များ အားလု ံ း�ှိ ေသာက်သုံးေရ နမူ နာယူ လ�က်�ှိပါသည်။ များမ�ကာမီ လများအတွ င်း ေကျာင်း ေသာက်သုံးေရထဲ တွင်
ခဲ ဓါတ် ြမင့ ်တက်ေနမ� �ှင့ ်ပတ်သက်၍ သတင်းေဆာင်းပါး အချ ို ့ �ှိေနခဲ့ သည်။ ခဲ ဓါတ်သည် Denver Waterမှ က��်ု ပ်တို့၏
ေကျာင်းများသို ့ ေပးပို ့ေသာ ေရထဲ တွင် မပါဝင်ေသာ်လည်း၊ ခဲ ဓါတ်ပါဝင်ေနေသာ ေရပို က်ဆက်သွယ်မ� စနစ်�ှင့ ် အေသတပ်ထားေသာ
ပစ� ည်းများကို ြဖတ်သန်းသွ ားစဥ် ခဲ ဓါတ်သည် ေရထဲ တွင် ပါလာ�ို င်သည်။ ေကျာင်းများ�ှိ ပံ့ ပို းေပးထားေသာ ေရထဲ တွင်
ခဲ ဓါတ်ြမင့ ်တက်မ��ှိသည်ဟူေသာ အေထာက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ မ�ှိခဲ့ေသာ်ြငား ေကျာင်းသားများ�ှ င့ ် ဝန်ထမ်းများ၏
ေဘးကင်းလု ံ �ခံ ေရးသည် ထိ ပ်ဆုံး ဦးစားေပး ြဖစ်ပါသည်။
ဩဂု တ်လ ၂၃ရက်ေန့တွင် DPS ေကျာင်း ေထာက်ကူအေဆာက်အအု ံ အားလု ံ း�ှိ ေသာက်သုံးေရ ေရပန်းများ၊ မီ းဖို ေချာင် အစားအစာ
ြပင်ဆင်ေရး ပန်းကန်ေဆးကန်များ၊ နားေနခန်း လက်ေဆးကန်များ သို ့မဟု တ် ေသာက်သုံးေရအတွ က် အသု ံ း�ပသည့ ် အြခား
အေသတပ် ေရချ ိုးခန်းသု ံ းပစ� ည်းတို င်းမှ ေရ နမူ နာ ယူ ရန် စတင် �ကိ းပမ်းအားထု တ်ခဲ့သည်။ စစ်ေဆးမ� အတွ က် နမူ နာပစ� ည်းများအား
စုစည်းြခင်းကို ေကျာင်းတက်ရက် မစတင်မီတွင် ေဆာင်�ွက်ေနသည်။ မူ လတန်း ေကျာင်းများအားလု ံ းတွ င် ေအာက်တိုဘာလအဆု ံ း�ှ င့ ်
ကျန်ေသာ ေကျာင်းအားလု ံ းတွ င် �ှ စ်အဆု ံ း၌ နမူ နာပစ� ည်းယူ ြခင်းကို အ�ပီ းသတ်ရန် စီ စဥ်ထားသည်။ ရက်သတ� ပါတ်အနည်းငယ်မ�ြဖင့ ်
ေရနမူ နာ စစ်ေဆးချက်များ ရ�ှိလိမ့်မည်မဟု တ်ပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှ ာပင်၊ ၁၉၉၅ ခု�ှ စ်မတို င်မီက ေဆာက်လုပ်ခဲ့ေသာ အေဆာက်အဦးများအတွ က် ေရသယ်ေဆာင်ရာ ပို က်လိုင်းများတွ င်
ခဲ ဓါတ်�ှိေနသလားဆို သည်ကို သီ းြခား စမ်းသပ်ချက်များ �ပလု ပ်သွားမည် ြဖစ်�ပီ း၊ လဲ လှယ်ရမည့ ် ကိ စ�ရပ်များအတွ က် ရံ ပု ံ ေငွ
�ှ စ်ရပ်စလု ံ းြဖင့်ကျခံ သွ ားမည် ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းေဟာင်းများသည် ခဲ ဓါတ်ပါဝင်မ�တွင် EPA အ�ကံ �ပချက် �ှ င့ ် နီ းစပ်ြခင်း သို ့မဟု တ်
ေကျာ်လွန်ြခင်း ြဖစ်�ိုင်ဖွယ် �ှိပါသည်။ ယင်းသို ့ ြဖစ်ပွားလ�င်၊ ြပင်ဆင်�ိုင်ရန် မိ သားစုဝင်များ�ှ င့ ် ဝန်ထမ်းများအား လ�င်ြမန်စွာ
ေြပာင်းေ�� ့ေပးသွ ားမည် ြဖစ်ပါသည်။
ေကျာင်းများ�ှိ ခဲ ဓါတ် ပါဝင်အဆင့ ်များသည် တစ်ဘီလီယံတွ င် အပု ံ ၂၀ အထက်�ှိလ�င် အေရးယူ ေဆာင်�ွက်သင့ ်သည်ဟု EPAမှ
အ�ကံ �ပထားသည်။ ပို မို နိမ့်ကျေသာ တစ်ဘီလီယံလ�င် ၁၅ ပု ံ ပါဝင်လ�င်ပင် ေြပာင်းလဲ မ�လုပ်ေဆာင်ရန် က�န်�်ုပ်တို့၏
သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တစ်ဘီလီယံလ�င် တစ်ပုံသည် ဂါလန် ၅၅,၀၀၀အတွ င်း ေရတစ်စက်�ှင့ ် ညီ မ�သည်။ ခဲ ဓါတ် ပါဝင်အဆင့ ်သည်
တစ်ဘီလီယံတွ င် ၁၅ပု ံ �ှ င့ ် အထက် �ှိလ�င် မည်သည့ ် အေသတပ် ေရချ ိုးခန်းသု ံ းပစ� ည်းကို မ� ဆက်လက် အသု ံ းမ�ပရပါ။
ြပင်ဆင်ချက်များတွ င် အေသတပ် ေရချ ိုးခန်းသု ံ းပစ� ည်း အစားထို းြခင်း၊ ေရစစ်ကိရိယာများ ေပါင်းထည့ ်ြခင်း�ှ င့ ်/သို ့မဟု တ် အြခားေသာ
ေရပို က်ဆက်သွယ်ေရး ပေရာဂျက်များ ပါဝင်�ိုင်သည်။ လို အပ်ပါက အြခားေ�ွးစရာ ေရ အရင်းအြမစ်များြဖင့ ် ေကျာင်းသို ့
ေပးပို ့�ိုင်သည်။
စစ်ေဆးမ� သည် ေရ နမူ နာ ၃,၀၀၀ေကျာ် ထု တ်လုပ်လိမ့်မည်ဟု �ကိ တင်ေမ�ာ်မှန်းထားသည်။ Denver Waterသည် နမူ နာ
စုစည်းမ� အတွ က် ပု လင်းများကို ေပးေန�ပီ း ေရ နမူ နာအားလု ံ းအတွ က် ဓာတ်ခွဲခန်း စိ စစ်ေလ့ လာချက်ကိုလည်း
ဦးစီ းေဆာင်�ွက်ေနသည်။ ရလဒ်များရ�ှိပါက၊ သင်၊ မိ သားစုများ�ှ င့ ် လူ ထု သို ့၊ ဖု န်းြဖင့ ်ေသာ်လည်းေကာင်း သို ့မဟု တ် စာြဖင့ ်ေသာ်လည်း
ေကာင်း အသိ ေပးသွ ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ရလဒ်များကို အွ န်လိုင်းေပ�တွ င် leadtesting.dpsk12.org၌ ရ�ှိ�ိုင်ေအာင်လည်း
ေဆာင်�ွက်မည်။
စစ်ေဆးချက် သို ့မဟု တ် ရ�ှိထားေသာ ရလဒ်များ�ှ င့ ်ပါတ်သတ်၍ ေမးြမန်းလို ပါက၊ ေကျာင်းမှ ဦးေဆာင်သူ သို ့မဟု တ် ဆက်ဆံေရး�ုံ း
office_communications@dpsk12.org သို ့ ဆက်သွယ်�ိုင်ပါသည်။
သင်ရဲ ့ စိ တ်�ှည်မ��ှင့ ် နားလည်ေပးမ� အတွ က် ေကျးဇူ းတင်ပါတယ်။
ခင်မင်ေလးစားစွ ာြဖင့ ်
Trena Deane

အလု ပ်အမ� ေဆာင် ဒါ�ို က်တာ
ေထာက်ကူအေဆာက်အဦး စီ မံခန့ခ် ွဲ ေရး

