आदरणीय DPS प�रवारहरू:
डेन्भर पिब्लक स्कूल (Denver Public Schools) र डेन्भर वाटर (Denver Water) हरूले स्कूलहरूका वातावरणीय संर�ण

एजेन्सी (EPA) को मागर्दशर्नहरू पूरा गन� स�ु निश्चत गनर्को ला�ग सबै डेन्भर पिब्लक स्कूल (DPS) भवनहरूमा पानीको

नमन
ू ा �लने प्रयासको ला�ग साझेदार� गद� छन ्। हालैका म�हनामा, स्कूल खानेपानीमा �लड को मात्राको बारे मा धेरै

सङ्ख्यामा समाचारहरू बनेका छन ्। डेन्भर वाटर (Denver Water) ले हाम्रा स्कूलहरूमा पठाउने खानेपानीमा �लड छै न तर

यो �लड समावेश भएको पलिम्बङ र जडान (�फक्चसर्) माफर्त सदार् पानीमा जान सक्छ। हालाक� यस समयमा हाम्रा

स्कूलहरूमा आफ्नो पानीको आपू�तर्मा उल्लेख्य मात्रामा �लड भएको प्रमाण छै न, हाम्रा �वद्याथ�हरू तथा कमर्चार�को

सुर�ा हाम्रो शीषर् प्राथ�मकता हो।

अगस्ट 23 मा, हामीले सबै DPS स्कूलका भवनहरूमा खानेपानीको रूपमा प्रयोग हुने खानेपानी धारा, भान्छामा खानेकुरा

पकाउने धारा, प्र�त�ालयका धारा र अन्य जडानहरूमा पानीको नमन
ू ा �लने प्रयत्न सरु
ु गरे का ह�। पर��णको ला�ग

नमूनाहरू संकलन गन� कायर् स्कूल �दनको सरु
ु हुनु प�हले हुन्छ। हामीले सबै इलेमेन्टर� स्कूलहरूको अक्टोबरको अन्त्यमा

र बाँक� स्कूलहरूको वषर्को अन्त्यसम्ममा नमन
ू ा पूरा गन� योजना बनाएका छ�। त्यसप�छ केह� हप्ताको ला�ग पानीका

नमूनाहरूको �वश्लेषण उपलब्ध हुने छै न।

सोह� समयमा, 1955 भन्दा अगा�ड बनेका हाम्रा भवनहरूमा �तनीहरूको पानीका पाइपहरूमा �लड छ �क भनी �नधार्रण

गनर् छुट्टै पर��ण गन�छ�, जसलाई हामीले त्यसप�छ बण्ड फण्डहरूले प्र�तस्थापन गनर् प्राथ�मकता �दनेछ�। हामीसँग धेरै

सङ्ख्यामा परू ाना स्कूलहरू छन ् यसले हामीसँग EPA को सझ
ु ावहरूको निजक वा सोभन्दा मा�थ �लडको मात्रा हुने अझ

सम्भावना बनाउँ छ। य�द त्यसो भएमा, हामीले हाम्रा प�रवारहरू तथा कमर्चार�लाई सु�चत गन�छ� र मा�मलाको सध
ु ार

(उपचार) गनर् �छट्टै जानेछन ्।

स्कूलहरूमा �लडको मात्रा प्र�त �ब�लयन 20 भागभन्दा धेरै भएमा EPA ले कदम चाल्नप
ु छर् भनी सुझाव गछर् । हामीले हाम्रो

प�रवतर्नको गन� मात्राको रूपमा प्र�त �ब�लयन 15 भागहरू भन्दा थोरै नम्बर प्रयोग ग�ररहे का छ�। प्र�त �ब�लयनमा एक

भाग 55,000 ग्यालेन पानीको एक थोपा पानीसँग समान हुन्छ। �लडको मात्रा प्र�त �ब�लयन 15 भाग वा सो भन्दा मा�थ छ

भने कुनैप�न जडान सञ्चालनमा हुने छै न। उपायहरूमा जडान प्र�तस्थापन, पानीको �फल्टरहरू थप्ने र/वा अन्य

प्लिम्बङका प्रोजेक्टहरू समावेश गन� हुन सक्छन ्। आवश्यक परे को खण्डमा पानीको वैकिल्पक स्रोतहरू स्कूलहरूमा

आपत
ू � गनर् स�कनेछ।

पर��णमा 3,000 भन्दा बढ� पानीका नमूनाहरू उत्पन्न गन� छ भनी हामीले आशा राखेका छ�। डेन्भर वाटरले नमन
ू ा

संकलनको ला�ग बोतलहरू प्रदान ग�ररहे को छ र सम्पण
ू र् पानीका नमन
ू ाहरूको ला�ग प्रयोगशाला �वश्लेषणको कायर् प�न

ग�ररहे को छ। पर��णका प�रणामहरू पूरा भए लगतै, हामीले त्यसलाई तपा�, हाम्रा प�रवारहरू र समुदायकाबीचमा फोन

वा �चठ्ठीद्वारा साझा गन�छ�। हामीले प�रणामहरूलाई leadtesting.dpsk12.org मा अनलाइन उपलब्ध प�न गराउनेछ�।
तपा�सँग हामीले प्राप्त गरे का पर��ण वा प�रणामहरूको बारे मा केह� िज�ासाहरू छन ् भने, कृपया आफ्नो स्कूल नेता

सम� वा सञ्चार कायार्लय (Communications Office) को office_communications@dpsk12.org मा पहुँच गनह
ुर् ोस ्।
तपा�को धैयत
र् ा तथा बझ
ु ाइको ला�ग तपा�लाई धन्यवाद।
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