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مکرمی اہل خانہ اور عملہ،
طلبا اور علمے کا تحفظ اور ان کی بہبود ہماری ٰ
اعلی ترین ترجیح ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی
محسوس ہورہی ہے کہ محکمہ تعلیم ( )DOEنے شہر کے ہر پبلک اسکول میں پانی کی جانچ مکمل کرلی
ہے۔ نیویارک شہر کا پانی محفوظ ہے اور خاندان اور عملے کو یقین ہونا چاہیئے کہ ہمارا پینے کا پانی دنیا
میں اعلی ترین معیار کا ہے۔
شہر اپنے واٹر شیڈ کی نگرانی کرتا ہے جو ہمارے ذخیرہ آب کے اردگرد ہے اور اسکی حفاظت کرتا ہے،
اور پورے نظام میں مختلف مواقع پر ہر سال پانی کی جانچ  500,000مرتبہ کی جاتی ہے۔ ان شدید اقدامات
کے عالوہ ،یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہمارے طلبا کو اسکولوں میں پینے کے لیے محفوظ پانی تک رسائی
حفظان صحت
حاصل ہے DOE ،شہر کی ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتا ہے ،بشمول محکمئہ صحت اور ذہنی
ِ
اور محکمئہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے۔ نیویارک شہر کے اسکولوں میں پینے کے پانی کی وجہ سے
سیسے کے زہریلے پن کا کوئی پُروثوق کیس نہیں ہوا ہے۔
کسی بھی عمارت میں جہاں سیسے کی جانچ کے نتائج میں صرف ایک پانی کے نکاس میں  15حصے فی
طریق کار نافذ کیے تھے۔ اس میں شامل تھا
بلین سے اونچی ایکشن سطح تھی ،ہم نے اپنے معیاری ردِعمل
ِ
زیادہ سطح والے پینے اور کھانا پکانے کے پانی کے نکاس کو بند کرنا ،پورے نظام یا ایک جز کو فلش
کرنا تاکہ پائپوں میں رات بھر کے ٹھہرے ہوئے پانی کو نکاال جاسکے ،آالت کو تبدیل کرنا اور پینے اور
کھانا پکانے کے پانی کے نکاس کو بند رکھنا جب تک کہ دوبارہ جانچ کے نتائج نے یہ نہیں دکھایا کہ نکاس
میں اب سیسے کی اونچی سطح نہیں ہے۔
ریاستی معیارات کو استعمال کرتے ہوئے ،ہمارے پورے نظام کے تنصیبات میں سے  92%نے رہنمائی
سطح سے نیچے نتائج دیے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول کی عمارت میں پانی کے نظام میں
طریق کار موثر ہے۔ ہمارے نتائج ریاست کے دیگر اسکول اضالع
کوئی خرابی نہیں ہے اور ہمارا انسدادی
ِ
کے ساتھ موافق موازنہ کرتے ہیں۔
پچھلے کئی مہینوں میں ہر اسکول کے نتائج کے بارے میں تفصیلی معلومات کے ساتھ ایک خط اسکولی
برادریوں کے ساتھ بانٹا گیا تھا۔ ہر اسکول کا خط  DOEکی ویب سائٹ پر دستیاب ہے ،بمعہ مکمل لیبارٹری
قابل رسائی ہو ہماری آپ
جانچ کے نتائج۔ آپکو جامع معلومات فراہم کرنا جو  DOEویب سائٹ پر باآسانی ِ
کے ساتھ شراکت کی کلید ہے۔
ہر ایک اور تمام اسکولوں میں پینے کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے ذریعے استعمال کیے جانے
والے کڑے طریق کار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے
 http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/watersafety.htmبراہ کرم پر جائیں۔
ہم آپکے بچے اور شہر کے تمام بچوں کو ایک ٰ
اعلی معیار کی تعلیم فراہم کرنے میں آپکی شراکت کے لیے
آپکے شکرگزار ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنے اسکول سے رابطہ کریں۔
آپ کی مخلص،

Elizabeth Rose

