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आदरणीय BCPS प�रवार,
बाल्ट�मोर काउण्ट� पिब्लक स्कूल (BCPS), हामीले हाम्रो �वद्याथ�हरू र कमर्चार�को स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूवक
र्

�लन्छ�। उक्त कायर् गनर् आवश्यक नहुँदा प�न, BCPS ले 2016 दे �ख �लडको ला�ग �वद्यालय खानेपानी फाउन्टे नहरूको

जाँच गरे को छ।

के प�रवतर्न भएको छ भन्दा राज्यले �वद्यालयहरूमा खानेपानीको ला�ग �लड पर��णको सम्बन्धमा �नयमनहरूको

स्थापना गय�। हाउस �बल 270 लाई मे 4, 2014 मा हस्ता�र ग�रएको �थयो र COMAR 26.16.07 अ�प्रल 9, 2018 मा

प्रभावकार� बन्यो।

नयाँ �नयमनहरूद्वारा आवश्यक भए अनुसार, BCPS ले 2018-2019 �वद्यालय वषर्को अव�धमा सबै �वद्यालयहरूमा सबै

सम्भा�वत खानेपानीलाई जाँच गन�छ। 1990 भन्दा प�हले नै बनाइएका BCPS �वद्यालयहरूमा 2016 दे �ख खानेपानीको

ला�ग बोतलको पानी छ। 1990 वा त्यसप�छ �नमार्ण भएका �वद्यालयहरूलाई प�रणामहरूले �ब�लयन प्र�त राज्यको कायर्
स्तरका 20 भागहरूलाई परू ा नगदार्सम्म बोतलको खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ।

नमन
ु ाहरू संकलन गनभ
ुर् न्दा अगा�ड, पानीलाई आठ दे खी 18 घण्टासम्म पाइपहरूमा राख्नप
ु छर् । त्यसकारण, पानीका
नमन
ु ाहरूलाई सेप्टे म्बर 22, 2018 को सरु
ु वातमा श�नबारको �बहानमा संकलन ग�रनेछ।

पानीका नमुनाहरूलाई मेर�ल्यान्ड वातावरण �वभागद्वारा प्रमा�णत स्वतन्त्र प्रयोगशालाद्वारा �वश्लेषण ग�रनेछ। सबै

�वद्यालयहरूले प�रणामहरूलाई प�रवार, अ�भभावकहरू र कमर्चार�लाई पठाउनेछन ्। प�रणामहरूलाई BCPS वेबसाइट र

�वद्यालय �वद्यालयको वेबसाइटहरूमा उपलब्ध बनाइनेछ, आवश्यक भएमा तत्काल कायर् र अक� चरणहरू स�हत।

कुनै प�न खानेपानी स्रोतसँग राज्यको कायर् स्तर भन्दा मा�थ �लडका प�रणामहरू हुन्छन ् भने, सु�वधालाई बन्द ग�रनेछ र
प्र�तस्था�पत ग�रनेछ। नयाँ सु�वधा फलो-अप पर��णहरूले प�रणामहरूले राज्यको कायर् स्तरलाई पूरा नगदार्सम्म
�वद्याथ�हरू वा कमर्चार�को ला�ग उपलब्ध हुनेछैन।

संघीय सुर��त खानेपानीले सावर्ज�नक पानीका आपू�तर्हरू प्रयोग गन� �वद्यालयहरूमा नेतत्ृ व पर��णलाई �नयन्त्रण गछर् ।

हाम्रा नौ �वद्यालयहरूमा कुवा प्रणाल�हरू छन ् र ती प्रणाल�हरूलाई आवश्यकता भए अनस
ु ार �लडको ला�ग पर��ण ग�रएको

छ।

यो प्रारिम्भक पर��ण वषर्प�छ, �वद्यालयहरूमा खानेपानीका स्रोतहरूलाई प्रत्येक तीन वषर्मा जाँच पर��ण ग�रनेछ।

सा�रता माफर्त आजीवन अध्ययनकतार्हरूको �वकास गन�,

बािल्टमोर काउन्ट�मा, बालबा�लकामा �लड �वषाक्तताको एकदमै सामान्य कारण भनेको 1978 भन्दा प�हले नै बनाइएका

घरहरूमा फेला परे का �लड पेन्ट हो। कृपया बालबा�लकालाई �लड पेन्ट र धल
ु ोबाट टाढा राख्न याद राख्नह
ु ोस ् र क्यान्डी,

खेलौनाहरू, मेकअप र गरगहना स�हत �लड समावेश भएका उत्पादनहरू बारे सावधान रहनुहोस ्।

हाम्रा �वद्यालयहरूमा खानेपानीको पर��णबारे प्रश्नहरूको ला�ग, कृपया वातावरणीय सेवाहरूको BCPS सप
ु रभाइजर,

David Glassman लाई 443.809.6310 वा dglassman2@bcps.org मा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्। �लड अनावरण बारे थप

जानकार�को ला�ग, कृपया बािल्टमोर काउन्ट� स्वास्थ्य �वभागलाई 410.887.3725 मा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

उपलब्ध भएका प�रणामहरूको ला�ग, BCPS हाइलाइटहरू अन्तगर्त �लड प�रणामहरूको पष्ृ ठwww.bcps.org मा
जानुहोस ्।
भवद�य,
Verletta White

अन्त�रम सप
ु रटे न्डेन्ट

Gregory Branch, M.D., MBA, CPE, FACP
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�नद� शक, स्वास्थ्य तथा मानव सेवाहरू

बाल्ट�मोर स्वास्थ्य �वभाग

सा�रता माफर्त आजीवन अध्ययनकतार्हरूको �वकास गन�,

