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قسم إدارة المرافق

جايمس بيدارد ()James Bedard
مدير قسم المرافق
 29أيلول  /سبتمبر 2020
الموظفون ،أولياء األمور و تالميذ مدارس وستر الرسمية األعزاء:
امتثالا لقانون الستجابة للحالت الطارئة لمخاطر األسبستوس ( )Asbestos Hazard Emergency Response Act – AHERAالصادر
عن الوكالة المريكية لحماية البيئة ( )Environmental Protection Agency – EPAبدأت مدارس وستر الرسمية معاينة كل مبنى من المباني
المدرسية التابعة لنا للبحث عن مواد البناء التي تحتوي على األسبستوس .توجد نتائج تلك المعاينات وخطط إدارة األسبستوس في سجالت المكاتب
اإلدارية لكل مدرسة.
تطلب الوكالة المريكية لحماية البيئة أن يتم إعادة المعاينات لمواد البناء التي تحتوي على األسبستوس كل  3سنوات .أنجز مفتشون مجازون في
األول  /أكتوبر  .2019قام ُمخ ّ
طط مجاز في إدارة األسبستوس بمراجعة نتائج إعادة المعاينات
معاينة األسبستوس إعادة المعاينات تلك في شهر تشرين ّ
وأوصى بإجراءات يجب على مدارس وستر الرسمية الستمرار بتطبيقها إلدارة مواد البناء التي تحتوي على األسبستوس في المباني التابعة لنا
بطريقة سليمة.
النتائج األصلية لتقارير المعاينات لقانون  ،AHERAباإلضافة الى نتائج إعادة المعاينات الحديثة مس ّجلة في ملف الخطة اإلدارية في المكتب اإلداري
سق قانون  AHERAفي مدارس
للمدرسة .ير ّحب بالجميع لمعاينتها في أي وقت خالل ساعات الدراسة العادية (من يوم اإلثنين حتى يوم الجمعة) .من ّ
وستر الرسمية  ،جايمس بيدارد ( ،)James Bedardجاهز لإلجابة على أي من أسئلتكم حول الجراءات المتبعة إلدارة األسبستوس بطريقة سليمة
في المباني التابعة لنا ،على الرقم التالي .(508) 799-3151
مع فائق الحترام،
جايمس بيدارد ()James Bedard
مدارس وستر الرسمية
سق قانون AHERA
من ّ

مدارس وستر الرسمية هي مؤسسة تربوية ذات فرص التوظيف المتساوية  /التمييز اليجابي في فرص العمل ،ول تميّز بغض النظر عن العرق ،أو لون البشرة ،أو األصل ،أو الجنس ،أو الجندر (النوع الجتماعي) ،أو السن ،أو الدين،
التشرد .تؤ ّمن مدارس وستر الرسمية فرص متساوية
أو الصول الوطنية ،أو الهوية الجندرية أو التعبير الجندري ،أو الوضع الزوجي ،أو التو ّجه الجنسي ،أو اإلعاقة ،أو الحمل أو الحالت ذات الصلة به ،أو الوضع كمحارب قديم ،أو
ّ
للعمل ،ومجموعة كاملة من البرامج التربوية العامة والمهنية والحرفية .للمزيد من المعلومات التي تتعلّق بفرص التوظيف المتساوية  /التمييز اليجابي في فرص العمل ،يرجى التصال بمدير مكتب الموارد البشرية على العنوان التالي
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