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Thưa Nhân viên, Phụ huynh và Học sinh của Worcester Public Schools:
Phù hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Luật Ứng cứu Khẩn cấp Asbestos Nguy hiểm
(AHERA), vào mùa thu năm 1989, Trường Công Worcester đã bắt đầu kiểm tra mỗi tòa nhà trường của
chúng tôi đối với vật liệu xây dựng có chứa amiăng. Những phát hiện kiểm tra và kế hoạch quản lý amiăng
ở trong hồ sơ của mỗi văn phòng hành chính trường.
EPA yêu cầu tái kiểm tra các vật liệu có chứa amiăng được thực hiện mỗi 3 năm. Thanh tra Amiăng Được
công nhận thực hiện những tái kiểm tra trong tháng Giêng năm 2017. Một Người lập kế hoạch Quản lý
Asbestos Được công nhận xem xét kết quả của việc kiểm tra lại và khuyến khích các hành động mà Trường
Công Lập Worcester nên tiếp tục thực hiện để quản lý đúng cách các vật liệu có chứa Asbestos trong các
tòa nhà của chúng tôi.
Các báo cáo kiểm tra AHERA ban đầu, cũng như kết quả từ việc tái kiểm tra gần đây, đang để trong hồ sơ
kế hoạch quản lý tại Văn phòng Hành chính của Trường. Mọi người đều được chào đón để xem hồ sơ này
bất cứ lúc nào trong giờ học bình thường (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Điều phối viên Ty Giáo Dục Worcester
AHERA, James Bedard, lúc nào cũng sẵn sàng tại số (508) 799-3151 để trả lời bất kỳ câu hỏi mà bạn có
thể có về các thủ tục được sử dụng để quản lý đúng amiăng trong các tòa nhà của chúng tôi.
Trân trọng,
James Bedard
Worcester Public Schools
Điều phối viên AHERA

Sở họ c chánh Worcester là Cơ sở Giáo dụ c/Nhà tuyể n dụ ng cung cấ p Cơ hộ i Bình đẳ ng/Không Phân biệ t đố i xử bấ t kể chủ ng tộ c,
màu da, tổ tiên, giớ i tính, độ tuổ i, tôn giáo, nguồ n gố c quố c gia, nhậ n dạ ng hay sự thể hiệ n giớ i tính, tình trạ ng hôn nhân, khuynh
hư ớ ng tình dụ c, tình trạ ng khuyế t tậ t, tình trạ ng mang thai hay mộ t tình trạ ng liên quan, tình trạ ng cự u chiế n binh hoặ c vô gia cư . Sở
họ c chánh Worcester cung cấ p quyề n truy cậ p công bằ ng và toàn diệ n vào các chư ơ ng trình giáo dụ c tổ ng quát, nghề nghiệ p và
đào tạ o nghề và việ c làm. Để biế t thêm thông tin liên quan đế n Cơ hộ i Bình đẳ ng/Không Phân biệ t đố i xử , hãy liên hệ vớ i Ngư ờ i
quả n lý Nhân sự , 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.

