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Xdɔfoɔ Adwumayɛfoɔ, Awofoɔ ne Sukuufoɔ a ɛwɔ Worcester Amasan Asukuu mu:
Wɔ yɛn bɔhyɛdie a ɛfa Amerikaman mantɛmu banbɔ Adwuma mu no (EPA) Asbestos Hazard Emergency
Response Act (AHERA), ɛwɔ bosome du wɔ afe 1989 no mu, Worcester Amasan Asukuu hyɛaseɛ hwehwɛɛ
yɛn asukuu adan nyinaa mu sɛ wɔbɛhunu asbestos-wɔ yɛn adansie nneɛma mu a. Nhwehwɛmu no
nsunsuansoɔ ɛne asbestos ntotoeɛ ho nsɛm ɛwɔ sukuu biara nkrataa mu ɛwɔ sukuu mpaninfoɔ
adwumayɛbeaq.
EPA hyɛɛsɛ nhwehwɛmu a ɛfa nneɛma a asbestos ɛwɔ mu bɛkɔso mfie mmiensa biara. Mpaninfoɔ a w’agye
wɔn ato mu sɛ wɔn nyɛ Asbestos nhwehwɛmu sane yɛɛ nhwehwɛmu no wɔ bosome a edi kan no wɔ afe
2017 mu. Xpanin a ɔyɛ Asbestos nhwehwɛmu hwɛq nsunsuansoɔ a ɛbaa wɔ nhwehwɛmu a ɛtɔso mmienu
no na ɔkaa sɛ Worcester Amasan Asukuu nkɔso mfa adansie nneɛma papa a qbx Asbestos ho ban nsi yɛn
adan.
AHERA nhwehwɛmu a edi kan no ankasa, ɛne nhwehwɛmu a wobɛyɛeɛ no nansa yi no nyinaa, wɔ
Sukuumu (qfiri Ɛdwoada kɔpem Ɛfiada, anxpa nnɔnson kɔpem anwummerq nnɔnmmiqnsa).
Worcester Amasan Asukuu AHERA Ntotoyɛni, James Bedard, ɛwɔ hɔ wɔ (508) 799-3151 sɛ ɔbɛyi w’ano
wɔ nsɛm bisa biara a wowɔ fa nhyehyɛeɛ a yɛafaso de asbestos ɛdan ho nneɛma si yɛn adan.
Nokwaremu,
James Bedard
Worcester Amasan Asukuu
AHERA Ntotoyɛni

Sở học chánh Worcester là Cơ sở Giáo dục/Nhà tuyển dụng cung cấp Cơ hội Bình đẳng/Không Phân biệt đối xử bất kể chủng tộc, màu da, tổ tiên, giới tính, độ tuổi,
tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng hay sự thể hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật, tình trạng mang thai hay một tình
trạng liên quan, tình trạng cựu chiến binh hoặc vô gia cư. Sở học chánh Worcester cung cấp quyền truy cập công bằng và toàn diện vào các chương trình giáo dục
tổng quát, nghề nghiệp và đào tạo nghề và việc làm. Để biết thêm thông tin liên quan đến Cơ hội Bình đẳng/Không Phân biệt đối xử, hãy liên hệ với Người quản lý
Nhân sự, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.

