BCPS मा िलडको परी�ण
हामीले हाम्रा िवद्याथ�ह� र कमर्चारीको स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै गम्भीरतापवू र्क िलन्छौं। उ� कायर् गनर् आवश्यक नह�दँ ा पिन, BCPS ले 2016 देिख िलडको लािग िवद्यालयको खानेपानी
फाउन्टेनह�को जाँच गरे को छ।

राज्य तथा संघीय िनयमनह�
राज्यले िवद्यालयह�मा खानेपानीको लािग िलड परी�णको सम्बन्धमा अद्याविधक ग�रएका िनयमनह�को स्थापना गर्यो। हाउस िबल 270 लाई मे 4, 2014 मा काननू ी �पमा हस्ता�र ग�रएको
िथयो र COMAR 26.16.07 अिप्रल 9, 2018 मा प्रभावकारी बन्यो। संघीय सरु ि�त खानेपानी ऐनले सावर्जिनक पानीका आपिू तर्ह� प्रयोग गन� िवद्यालयह�मा िलडको परी�णलाई मात्र िनयन्त्रण
गछर् । हाम्रा नौंवटा िवद्यालयह�मा कुवा प्रणालीह� छन् र ती प्रणालीह�लाई आवश्यकता भए अनसु ार िलडको लािग परी�ण ग�रएको छ।

BCPS प्रत्य�ु र
आवश्यकता अनसु ार, BCPS ले 2018-2019 िवद्यालय वषर्मा सबै िवद्यालयह�का सम्भािवत सबै खानेपानीका स्रोतह�को पानी परी�ण गर्यो; हामी के ही िवद्यालयह�को नितजाको पखार्इमा
छौं। 1990 भन्दा पिहले नै बनाइएका BCPS िवद्यालयह�मा िलडको कारण नभई धिमलो पानीको कारण 2016 देिख खानेपानीको लािग बोतलको पानी प्रयोग ग�रन्छ। 1990 मा वा त्यसपिछ
िनमार्ण भएका िवद्यालयह�मा 2018-2019 मा बोतलको पानी उपलब्ध गराइयो र प�रणामह�ले राज्यको नयाँ पहल स्तर अनसु ार प�रणामह�ले प्रित िबिलयन 20 भाग परू ा नगदार्सम्म बोतलको
खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ।

पानीको परी�ण, िव�ेषण र आगामी कदमह�
नमनू ाह� सङ् कलन गनर्भु न्दा अगािड, पानीलाई आठ देिख 18 घण्टासम्म पाइपह�मा राख्नपु छर् । त्यसकारण, सेप्टेम्बर 22, 2018 बाट सु� ह�ने गरी पानीका नमनू ाह�लाई शिनबारको िबहानमा
सङ् कलन ग�रनेछ। पानीका नमनू ाह�लाई मेरील्यान्ड वातावरण िवभाग (Maryland Department of the Environment) द्वारा प्रमािणत स्वतन्त्र प्रयोगशालाद्वारा िव�े षण ग�रन्छ।
कुनै पिन खानेपानी स्रोतसँग राज्यको कायर् स्तर भन्दा मािथ िलडका प�रणामह� ह�न्छन् भने, सिु वधालाई बन्द ग�रनेछ र प्रितस्थािपत ग�रनेछ। नयाँ सिु वधा फलो-अप परी�णह�ले प�रणामह�ले
राज्यको कायर् स्तरलाई परू ा नगदार्सम्म िवद्याथ�ह� वा कमर्चारीको लािग उपलब्ध ह�नेछैन। 2018-2019 पिछ, िवद्यालयह�मा खानेपानीका स्रोतह�लाई प्रत्येक तीन वषर्मा जाँच परी�ण ग�रनेछ।

आमाबवु ा/अिभभावक र िवद्यालयका कमर्चारीलाई सिू चत गन�
िवद्यालयह�ले प�रणामह�लाई प�रवार, अिभभावकह� र कमर्चारीलाई पठाउँ दै छन्। यिद आवश्यक भएमा आकिस्मक पहल र आगामी कदमह� सिहत प�रणामह� BCPS Lead Test Results
website र Quick Link जस्ता िवद्यालयका वेबसाइटह�मा पिन उपलब्ध ह�न्छन्।

िलड िवषा�ताका साधारण कारणह�
बािल्टमोर काउन्टीमा, बालबािलकामा िलड िवषा�ताको एकदमै सामान्य कारण भनेको 1978 भन्दा पिहले नै बनाइएका घरह�मा फे ला परे को िलड पेन्ट हो। कृ पया बालबािलकालाई िलड पेन्ट र
धल
ू ोबाट टाढा राख्न याद राख्नहु ोस् र क्यान्डी, खेलौनाह�, मेकअप र गरगहना सिहत िलड समावेश भएका उत्पादनह� प्रित सावधान रहनहु ोस्।

BCPS वा बािल्टमोर काउन्टी स्वास्थ्य िवभागमा सम्पकर्
•

हाम्रा िवद्यालयह�मा खानेपानीको परी�णबारे प्र�ह�को लािग, कृ पया वातावरणीय सेवाह� (Environmental Services) को BCPS सुपरभाइजर, David Glassman लाई
443.809.6310 वा dglassman2@bcps.org मा सम्पकर् गनर्हु ोस्।

•

िलड अनावरण बारे थप जानकारीको लािग, कृ पया बािल्टमोर काउन्टी स्वास्थ्य िवभागलाई 410.887.3725 मा सम्पकर् गनर्हु ोस्।

