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اعزائي الموظفين ،اولياء االمور و تالميذ مدارس وستر الرسمية:
مراعاة لقانون االستجابة للحاالت الطارئة لمخاطر االسبستوس ( )Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERAالصادر
عن الوكالة االمريكية لحماية البيئة ( )Environmental Protection Agency – EPAبدأت مدارس وستر الرسمية ،في خريف سنة ،1989
بمعاينة كل مبنى من المباني المدرسية التابعة لها للبحث عن مواد البناء التي تحتوي على االسبستوس .توجد نتائج تلك المعاينات و خطط ادارة
االسبستوس في سجالت المكاتب االدارية لكل مدرسة.
تتطلب الوكالة االمريكية لحماية البيئة ان يتم اعادة المعاينات لمواد البناء التي تحتوي على االسبستوس كل  3سنوات .انجز مفتشون مجازون في
معاينة االسبستوس اعادة المعاينات تلك في شهر ديسمبر – كانون االول .2017 ،قام ُمخطط مجاز في ادارة االسبستوس بمراجعة نتائج اعادة
المعاينات و اوصى باجراءات يجب على مدارس وستر الرسمية االستمرار بتطبيقها الدارة مواد البناء التي تحتوي على االسبستوس في المباني
التابعة لنا بطريقة سليمة.
النتائج االصلية لتقارير المعاينات لقانون  ،AHERAباالضافة الى نتائج اعادة المعاينات الحديثة مس ّجلة في ملف الخطة االدارية في المكتب االداري
للمدرسة .الجميع مرحب بهم لمعاينتها في اي وقت خالل ساعات الدراسة العادية (من يوم االثنين حتى يوم الجمعة .)،منسق قانون  AHERAفي
مدارس وستر الرسمية  ،جايمس بيدارد ،جاه ز لالجابة على اي من اسئلتكم حول االجراءات المتبعة الدارة االسبستوس بطريقة سليمة في المباني
التابعة لنا ،على الرقم التالي .(508) 799-3151
مع فائق االحترام،
Bedard James
مدارس وستر الرسمية
منسق قانون AHERA
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