
 )BCPSاختبار نسبة الرصاص في المدارس الحكومیة في مقاطعة بالتیمور (
) اختبارات على حنفیات الشُّرب للتأكد من عدم وجود الرصاص منذ BCPSنأخذ صحة طالبنا وموظفینا على محمل الجد. ھذا وقد أجرت مدارس (

 .2016 عام

 الفیدرالیةلوائح الوالیة والحكومة 
) لیصبح قانونًا House Bill 270وضعت الوالیة لوائح ُمحدَّثة بشأن اختبار الكشف عن الرصاص في میاه الشُرب في المدارس. تم التوقیع على مشروع (

ارات الرصاص في . ینظم قانون میاه الشرب اآلمنة الفیدرالي اختب2018أبریل  9ساریًا في  COMAR 26.16.07، وأصبح قانون 2017مایو  4 في
نسبة الرصاص ن المدارس التي تستخدم إمدادات المیاه العامة فقط. توجد في تسع من المدارس التابعة لنا أنظمة آبار، وتم اختبار تلك األنظمة للتحقق م

 النحو المطلوب. على

 )BCPSاستجابة (
؛ وننتظر النتائج من بعض 2019-2018في كافة المدارس أثناء العام الدراسي  ) اختباًرا على المیاه في جمیع مصادر میاه الشُرب الُمحتَملةBCPSأجرت (

نتیجة لتغیّر لون المیاه ولیس لوجود رصاص فیھا.  2016تحتوي على میاه معبأة للشرب منذ عام  1990) التي بُنیت قبل عام BCPSالمدارس. كانت مدارس (
وسیتم تزویدھا بالمیاه الُمعبّأة حتى تصل النتائج إلى  2019-2018عده بمیاه شرب معبأة في عامي أو ما ب 1990وتم تزوید المدارس التي بنیت خالل عام 
 جزًءا في الملیار.   20المستوى الجدید الذي حددتھ الوالیة وھو 

 اختبار المیاه وتحلیلھا والخطوات القادمة في ھذا الصدد
ساعة. وبناًء على ذلك، سیتم جمع عینات المیاه في  18األنابیب لمدة تتراوح من بین ثماني ساعات إلى قبل أن یتم جمع العینات، یجب أن تستقر المیاه في 

 . سیتم تحلیل عینات المیاه بواسطة معمل مستقل معتمد من إدارة البیئة بوالیة ماریالند.2018سبتمبر  22صباح أیام السبت، بدًءا من 

صدر من مصادر میاه الشرب أعلى من المستوى الذي حددتھ الوالیة، فسیتم إغالق التركیبات واستبدالھا. إذا كانت نتائج اختبارات الرصاص في أي م 
الوالیة. بعد العام تكون التركیبات الجدیدة متاحة الستخدام الطالب أو الموظفین إال بعد أن تُظھر اختبارات المتابعة أن النتائج في المستوى الذي حددتھ  لن

 ، سیتم اختبار مصادر میاه الُشرب في المدارس كل ثالث سنوات.2019-2018الدراسي 

 إخطار أولیاء األمور/األوصیاء وموظفي المدرسة
والمواقع  ad Test Results websiteBCPS Leسترسل المدارس النتائج إلى أولیاء األمور واألوصیاء والموظفین. ستجد النتائج متاحة أیًضا على 
 اإللكترونیة للمدرسة على رابط سریع، یشمل اإلجراءات الفوریة والخطوات الالزمة إذا لزم األمر.

 األسباب الشائعة لحاالت التسمم بالرصاص
. یُرجى تذّكر إبقاء 1978المنازل المبنیة قبل عام في مقاطعة بالتیمور، السبب األكثر شیوًعا لحاالت التسمم بالرصاص بین األطفال ھو الطالء بالرصاص في 

األطفال بعیًدا عن الطالء وغبار الرصاص، والحذر من المنتجات التي تحتوي على رصاص بما في ذلك الحلوى واأللعاب ومستحضرات التجمیل 
 والمجوھرات.

 ) أو قسم الصحة في مقاطعة بالتیمورBCPSجھات االتصال في (
) على الرقم BCPSئلة بشأن اختبار میاه الُشرب في مدارسنا، یُرجى التواصل مع دیفید جالسمان، مشرف الخدمات البیئیة في (إذا كان لدیك أي أس •

 .dglassman2@bcps.orgأو  443.809.6310
 .410.887.3725الصحة في مقاطعة بالتیمور على الرقم للمزید من المعلومات حول التعّرض للرصاص، یُرجى التواصل مع قسم  •

http://www.bcps.org/lead_test_results/
http://www.bcps.org/lead_test_results/
mailto:dglassman2@bcps.org
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