
BCPS میں لیڈ ڻیسڻنگ 
میں  2016نے لیڈ کرنے کے لیے  BCPSہم اپنے طلباء اور اسڻاف کی دیکھ بھال نہایت سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی ضرورت کے بغیر 

 کو چیک کیا ہے۔اسکول کے پینے والے سرچشموں 

 اور وفاقی قوانین ریاستی
 کا قانون بنا 270ہاؤس بل کو  2017مئی  4۔ ہے یٹ کرده قوانین قائم کیاریاست نے اسکولز میں پینے والے پانی کے لیے لیڈ ڻیسڻنگ سے متعلق اپ ڈ

وفاقی پینے واال محفوظ پانی آئین کے تحت صرف ان اسکولوں میں لیڈ ڻیسڻنگ جاری ہوتی ہے ۔ انافذ ہو COMAR 26.16.07کو  2018اپریل  9اور 
اسکولوں میں اچھے سسڻمز ہیں اور ان سسڻموں کو ضرورت کے  9ہیں۔ ہمارے عوامی طور پر سپالئی ہونے واال پانی استعمال کرتے جو اسکولز 

  مطابق لیڈ کے لیے ڻیسٹ کر لیا گیا ہے۔

BCPS کا رد عمل 
 سے نکلنے والےاسکولی سال کے دوران تمام اسکولوں کے پینے والے پانی کے تمام امکانی ذرائع  2019تا  2018نے  BCPSضرورت کے مطابق، 

نہ کی وجہ سے  میں رنگ کی خرابی اسکولوں BCPSسے پہلے کے تعمیر شده  1990اسکولوں کے نتائج کا انتظار ہے۔  چند یںلیا؛ ہمپانی کا جائزه 
تا  2018کے دوران یا اس کے بعد تعمیر شده اسکولوں کو  1990۔ تھااستعمال ہوتا تک پینے کے لیے بوتل واال پانی  2016کہ لیڈ کی وجہ سے 

حصوں کے ریاست  20نتائج فی بلین  گا جب تکال پینے کا پانی فراہم کیا گیا تھا اور بوتل واال پانی اس وقت تک فراہم کیا جائے میں بوتل وا 2019
  نہ پہنچ جائے۔تک کی نئی عملی سطح 

 پانی کی جانچ، تجزیہ اور اگلے اقدامات
کو سنیچر  2018ستمبر  22وں کو پانی کے نمون کھنا ہے۔ اس لیےے تک پائپ میں جمع رگھنڻ 18سے  8نمونوں کے جمع کرنے سے پہلے، پانی کو 

 سے سند یافتہ ایک آزاد لیب کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ میری لینڈ شعبۂ ماحولیاتکی صبح میں جمع کیا گیا تھا۔ پانی کے نمونوں کا تجزیہ 

، تو مقرره نتائج کو بند اور تبدیل کر دیا جائے حاصل ہوائج ریاست کی عملی سطح سے زیاده نتا سےاگر پینے والے پانی کے کسی بھی ایک ذریعہ 
ے یہاں تک کہ جاری جانچ سے یہ ظاہر ہو جائے کہ نتائج ریاست کی گ ہوںگا۔ مقرره نئے نتائج طلباء یا اسڻاف کے استعمال کے لیے دستیاب نہیں 

 ۔کی جائے گی ہر تین سالوں میں جانچ یذرائع کپانی کے ینے والے کے بعد، اسکولوں میں موجود پ 2019تا  2018عملی سطح کو پورا کر رہے ہیں۔ 

 اور اسکول کے اسڻاف انوالدین/سرپرست
ضرورت کے  فوری لنک، بشمول فوری کارروائیاں اور اگلے اقدامات کے طور پروں اور اسڻاف کو نتائج بھیج رہے ہیں۔ اسکولز والدین، سرپرست

 اور اسکول کی ویب سائڻس پر نتائج بھی دستیاب ہیں۔ لیڈ ڻیسٹ نتائج کی ویب سائٹ  BCPSوقت 

 زہریلی خوراک پھیلنے کی عام وجوہات
سے پہلے تعمیر شده گھروں میں پایا جانے واال لیڈ پینٹ ہے۔  1978بلڻی مور کاؤنڻی میں، بچوں میں زہریلی خوراک پھیلنے کی سب سے عام وجہ 

سے محتاط براه کرم بچوں کو لیڈ پینٹ اور گرد سے دور رکھنا نہ بھولیں، اور لیڈ پر مشتمل پروڈکٹ بشمول کینڈی، کھلونے، میک اپ اور زیور 
 ۔رکھیں

BCPS یا بلڻی مور کاؤنڻی کے شعبۂ صحت پر ہونے والے رابطے 
 BCPS، ماحولیاتی خدمات کے David Glassmanمیں پیا جانے واال پانی کی جانچ سے متعلق سواالت کے لیے، براه کرم  ہمارے اسکولوں •

 ۔پر رابطہ کریں  glassman2@bcps.orgdیا  پر 443.809.6310 روائزر سےسپ
 پر رابطہ کریں۔ 410.887.3725لیڈ کے انکشاف سے متعلق مزید معلومات کے لیے، براه کرم بلڻی مور کاؤنڻی شعبۂ صحت سے  •

بار کو بڑھانا، شگافوں کو بند کرنا، ہمارے 

 مستقبل کے لیے تیاری کرنا

 بلڻی مور کاؤنڻی اسکولز
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