
ဘီစီပအီက္စ္ တြင္ ခဓဲာတ္ စစ္ေဆးျခင္း 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္ ့ဝနထ္မ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ ုကၽြႏု္ပ္တို႔ အလြန္အမင္း အေလးထားပါသည။္ မလုပမ္ေနလပု္ရမည့္ ကစိၥမဟတု္ေသာ္လည္း ဘီစီပအီက္္စ္ 

အေနျဖင္ ့ေက်ာင္းတြင္း ေသာကေ္ရကန္မ်ားကိ ု၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ခဓဲာတ္ စစ္ေဆးျခငး္မ်ား ျပဳလပု္ခဲပ့ါသည။္  

ျပည္နယ ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား 
ေက်ာင္းတြင္း ေသာက္ေရမ်ားကိ ုခဓဲာတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ စညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပညန္ယက္ သတ္မတွ္မႊမ္းမပံါသည။္ ဥပေဒၾကမ္း အမတွ္ ၂၇၀ ကို ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရကေ္န႔တြင ္လကမ္ွတေ္ရးထိုးခဲ့ၿပီး COMAR ၂၆.၁၆.၀၇ သည ္၂၀၁၈ ခႏွုစ္၊ ဧၿပလီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ပါသည္။ ျပညေ္ထာင္စု ေသာကေ္ရ 

အက္ဥပေဒသည္ အစိုးရရကို အသုံးျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခဓဲာတ္စစေ္ဆးျခင္းကိုသာ ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပတ္ို႔ေက်ာင္း ကိုးေက်ာင္းတြင္ ေရတြင္းစနစအ္သုံးျပဳၿပီး 

၄င္းေရစနစ္မ်ားအားလည္း လိုအပခ္်ကမ္်ားအတိငု္း ခဓဲာတက္ို စစေ္ဆးၿပီး ျဖစပ္ါသည္။ 

ဘီစီပီအက္စ္ ၏ လုပ္ေဆာငခ္်က္ 
လိုအပခ္်ကမ္်ားအရ ဘီစပီီအက္စသ္ည ္ေသာကေ္ရျဖစ္ႏိုငသ္ည့္ ေရအရငး္အျမစမ္်ားမွ ေရမ်ားကိ ု၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္အတြင္းတြင ္စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

တစခ္်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အေျဖမ်ားကိ ုေစာင့္ဆိငု္းေနပါသည။္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ မတိငု္မကီ တည္ေဆာကထ္ားသည္ ့ဘစီီပီအက္စေ္က်ာင္းမ်ားတြင္ ခဓဲာတ္ပါျခင္းေၾကာင္ ့

မဟတုဘ္ ဲေရအေရာငေ္ျပာင္းလာျခင္းေၾကာင္ ့၂၀၁၆ တြင ္ေသာကေ္ရဘူးမ်ားကိ ုအသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္တည္ေဆာက္ခဲေ့သာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၈-

၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္အတြက္ ေသာကေ္ရဘူးမ်ား စီစဥေ္ပးထားၿပီးျဖစက္ာ ဓာတခ္ြဲစစ္ေဆးျခင္း အေျဖမ်ားသည္ ျပည္နယအ္စိုးရ၏ သတ္မတွခ္်က္ျဖစ္သည္ ့ဘလီယီံပုတံြင္ 

အပိုင္းအစ ၂၀ အဆင့္ကိကုည္သီညဟ္ ုအေျဖရရွသိည့္ အခ်ိန္အထီ ေသာကေ္ရဘူးမ်ားကို ဆကလ္က္စစီဥ္ေပးထားမည္ ျဖစပ္ါသည။္   

ေရ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ျပဳလုပ္ရမည့္ အဆင့္မ်ား 
ေရနမူနာ ကို မရယူမ ီေရကို ပိကု္လိငု္းအတြင္ ရွစ ္နာရ ီမ ွ၁၈ နာရီခန္႔ အနညထ္ိုငေ္စရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရနမနူာမ်ားကို ၂၀၁၈ ခႏွုစ ္စက္တငဘ္ာလ ၂၂ ရက၊္ စေနေန႔ 

မနက္ပိုင္း မွစတင္ၿပီး ေကာကယ္ူမည္ျဖစ္ပါသည။္ ေရနမူနာမ်ားကို ေမရလီန္း ပတ္ဝန္းက်င္ ဌာန၏ ေထာက္ခခံ်ကရ္ထားသည္ ့လြတ္လပေ္သာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမ ွ

ဓာတခ္ြဲစစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစပ္ါသည။္  

မညသ္ည့္ ေရဘုံဘိငု္ေခါင္းတြငဆ္ို ျပညန္ယက္သတ္မတွထ္ားသည္ ့ပမာဏ ထက္မ်ားေနေသာ ခဓဲာတ္ပမာဏ ရွိေနပါက ၄င္းကို ပတိ္ၿပီး 

အစားထိုးေပးမည္ ျဖစပ္ါသည္။ ေနာကဆ္က္တြဲ စစေ္ဆးခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယက္သတမ္တွ္ထားသည္ ့ပမာဏႏွင့္ ကိကု္ညေီသာ အေျဖမရမခ်င္း ေက်ာင္းသား သို႔မဟတု ္

ဝနထ္မ္းမ်ား ေရဘုဘံိုငေ္ခါင္းအသစ္ကိ ုအသုံးျပဳႏုိင္လမိ့္မည္ မဟတုပ္ါ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေသာက္ေရ အရင္းအျမစမ္်ားကို သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 

စစ္ေဆးေပးရပါလမိ့္မည္။ 

မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးျခင္း 
အေျဖမ်ားကိ ုမဘိမ်ား၊ အုပထ္နိ္းသမူ်ား ႏွင့္ ဝနထ္မ္းမ်ားထသံို႔ ေက်ာင္းမွ ေပးပို႔ေပးပါမည။္ လတ္တေလာလုပ္ေဆာငထ္ားသည္မ်ားႏွင္ ့လိုအပသ္လို ေနာကလ္ုပေ္ဆာင္ရမည့္ 

အဆင့္မ်ားအပါအဝင ္အေျဖမ်ားကိ ုဘစီီပီအက္စ္ ခဓဲာတ ္စစ္ေဆးအေျဖ ဝကဘ္ဆ္ိုက္ဒ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဝကဘ္ဆ္ိကုဒ္မ်ားတြင ္အျမနဖ္တလ္င့္ခ္အေနျဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ခဓဲာတ္အဆိပ္သင့္ျခင္း ျဖစ္ပြားေလ့ျဖစ္ပြားထရွိသည္ ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
ဘယ္လတ္မီိုးေကာငတ္တီြင ္ကေလးမ်ားတြင ္ခဓဲာတ ္အဆပိ္သင့္ျခင္း ျဖစ္ပြားရသည္ ့အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ၁၉၇၈ မတိငု္မ ီေဆာကလ္ပု္ခဲ့ေသာ အိမ္မ်ားတြင ္

သတု္ထားသည္ ့အိမသ္တု္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကိ ုခပဲါသည့္ သုတေ္ဆးမ်ားႏွင္ ့ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးႏုိင္ခိုင္းရနႏ္ွင္ ့သၾကားလုံး၊ ကစားစရာ၊ မတိက္ပ္ ႏွင့္ 

လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအပအဝင ္ခဓဲာတမ္်ားပါေနႏုိင္သည္ ့ပစၥည္းမ်ားကိ ုသတိျပဳဆင္ျခင္ပါ။ 

ဘီစီပီအက္စ္ သို႔မဟုတ္ ဘယ္လ္တီမိုးေကာင္တီ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ 
• ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ေသာကေ္ရစစေ္ဆးျခင္းႏငွ့္ပတသ္က္ၿပီး ေမးျမနလ္ိသုညမ္်ားရွိပါက ဘီစပီီအက္စ္္ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိငု္ရာန ္ဝနေ္ဆာငမ္ႈ ၏ ႀကီးၾကပ္သူ 

ျဖစ္သည့္ ေဒးဗစ ္ဂလက္စမ္န္း ကို ၄၄၃.၈၀၉.၆၃၁၀ သို႔ဖုန္းဆက္ေမးျမနပ္ါ သို႔မဟတု ္dglassman2@bcps.org သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔စုံစမ္းပါ။. 

• ခဓဲာတ ္ႏငွ့္ ထိေတြ႔မိျခင္း ႏငွ့္ပတသ္က္ၿပီး ပိုမိသုရိွိလိပုါက ဘယလ္တ္မီိုးေကာငတ္ ီက်န္းမာေရးဌာန ထံ ၄၁၀.၈၈၇.၃၇၂၅ သို႔ ဖုန္းဆကေ္မးျမန္းပါ။ 

အဆင့္အတန္းကုိ ျမွင့္တင္မယ္၊ 

ဟခ်က္ေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်မယ္ 

အနာဂါတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကမယ္ 

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