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 العاملين:أعزائي العائالت وأفراد طاقم 

( DOEإن سالمة ورفاهية التالميذ والموظفين هي على رأس أولوياتنا. ويسعدني أن أعلن عن قيام إدارة التعليم )

بإتمام جميع اختبارات المياه في جميع المدارس العامة في المدينة. إن مياه الشرب بمدينة نيويورك آمنة ويتعين على 

 ن مياه الشرب لدينا تتمتع بععلى مستويات الوودة في العالم.العائالت والموظفين اإلطمئنان التام أل

مرة  500,000تنظم بلدية المدينة مستومعات المياه، التي تحيط بخزانات المياه وتحميها، ويتم اختبار المياه أكثر من 

نة، بما مع وكاالت المديكل سنة، في نقاط مختلفة من المنظومة. إضافة إلى هذه التدابير الواسعة، تتعاون إدارة التعليم 

في ذلك إدارة الصحة العامة والصحة العقلية، وإدارة حماية البيئة، للتعكد من تزويد تالميذنا بإمكانية الوصول إلى مياه 

 شرب آمنة في المدارس. وال توجد أبداً أية حاالت معروفة للتسمم بسبب المياه في مدارس مدينة نيويورك. 

االختبارات أنه يوجد فيه ولو مصدر واحد للمياه به نسبة رصاص تتعدى الحد المقبول في أي مبنى أظهرت نتائج 

جزءاً في المليار، قمنا بتطبيق بروتوكول االستوابة القياسي للمعالوة. وتضمن ذلك وضع مصادر مياه  15الذي هو 

ن المياه الراكدة في األنابيب الشرب والطبخ فوراً خارج الخدمة، وتطهير المنظومة بعكملها أو جزء منها للتخلص م

خالل الليل، واستبدال التوهيزات ، وإبقاء مصادر مياه الشرب والطبخ ذات نسبة الرصاص العالية خارج الخدمة 

 حتى تثبت اختبارات المتابعة خلوها من نسبة الرصاص العالية. 

مة أظهرت نسبة رصاص أقل من من التركيبات لدينا على مستوى المنظو %92وباستخدام معايير الوالية، فإن 

المستوى المطلوب. ويظهر ذلك أننا ال نعاني من قضايا منهوية على مستوى المنظومة تتعلق بوودة المياه في مبانينا 

المدرسية وأن بروتوكولنا العالجي أثبت فاعليته. وتظهر نتائج اختباراتنا تمتع مدارسنا بمياه آمنة مقارنة بالمناطق 

 ى في البالد.التعليمية األخر

وقد تمت مشاركة خطابات تحتوي على معلومات مفصلة عن نتائج عينات كل مدرسة مع الموتمعات المدرسية 

بوميع المدارس خالل العدة أشهر األخيرة. وتتوفر هذه الخطابات الخاصة بكل مدرسة على حدا على صفحات 

 لنتائج الكاملة للفحص المختبري. إن تزويدكم بالمعلوماتالمدارس بالموقع اإللكتروني إلدارة التعليم، باإلضافة إلى ا

 الشاملة التي يمكن اإلطالع عليها بسهولة عبر الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم يمثل مفتاح شراكتنا معكم.

، لالطالع على ools.nyc.gov/AboutUs/schools/watersafety.htmhttp://schنرجو زيارة الرابط 

 المزيد حول البروتوكول القوي الذي نستخدمه لضمان سالمة مياه الشرب في كل مدارسنا.

إننا نشكركم على شراكتكم معنا من أجل تقديم تعليم عالي الوودة لطفلكم وجميع األطفال في أرجاء المدينة. نرجو 

 درستكم إذا كانت لديكم أية أسئلة.منكم االتصال بم

 مع خالص االحترام والتقدير،

 
Elizabeth A. Rose 
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