إستمارة طلب تحلٌل المٌاه
معلومات للفواتٌر
رقم الحساب

راجعوا الصفحة الخلفٌة
من أجل التعلٌمات حول
أخذ َع ٌّنة وللمعلومات

اإلسم

DWL

M99953605

العنوان البرٌدي

Flint Residential Lab Services

الوالٌة المدٌنة

الرمز البرٌدي
48910

MI

هل تحتوي ال َعٌّنة على مادة الكلور؟

لإلستفسار ،إتصلوا على الرقم:
 810-787-6537خط فرعً 3501

9

نعم

الهدف من أخذ ال َعٌّنة
 -9آخر
9

9
9

نقطة/مكان ال َعٌّنة
 -9 9آخر

9

MDEQ – RRD Div #900040-00

Lansing

( WSSNالفئة  2-1مٌاه عامة)
2310

ال
مصدر ال َعٌّنة
 -0موقع سكن منفرد
 -9آخر

ترسل النتائج عبر البرٌد اإللكترونً إلى دائرة الصحة المحلٌة التابعة لمقاطعتك
ٌرسل التقرٌر بالنتائج إلىٌ( :رجى الكتابة بوضوح) مالحظةَ :
اإلسم

البرٌد اإللكترونً
mglasgow@cityofflint.com

رقم الهاتف مع الرمز

Mike Glasgow

العنوان البرٌدي
810-787-6537

الرمز البرٌدي
48505

الوالٌة

المدٌنة
MI

الع ٌّنة (ٌرجى الكتابة بوضوح)
معلومات حول أخذ َ

تارٌخ أخذ ال َعٌّنة

وقت أخذ ال َعٌّنة
 9صباحا ً
رموز آخذ ال َعٌّنة

9

مسا ًء
ُ -1م َش ّغل اإلمداد المائً

9

 -4موظف  DEQغٌر

9

DW

إسم الجهة/المالك

4500 N. Dort Hwy
Flint

إسم آخذ ال َعٌّنة

9
9

 -0موظف من قبل المقاطعة
 -3مواطن فردي
 -9شخص آخر

القسم (إن ع ُِرف)

البلدة (إن عرفت)

9
موقع أخذ ال َعٌّنة (عنوان الشارع)

رقم الخزان (إذا أكثر من )1

الرمز البرٌدي

المقاطعة

رمز الموقع أو رقم اإلذن (إن ع ُِرف)

المدٌنة

نقطة/مكان العٌّنة
9

المطبخ

فحص مٌاه الشرب

Lead/Copper for Investigation

9

رقم وحدة
التدقٌق
36CC - 1 Liter

الع ٌّنة واإلستمارة إما إلى بلدٌة فلٌنت أو إلى محطة مٌاه فلٌنت
ٌرجى إعادة َ
ٌجب أن تصل ال َع ٌّنات إلى المختبر خالل ٌ 41وما ً من تارٌخ جمعها

الحمّام
رمز
الفحص
CCUB

تعلٌمات ألخذ َع ٌّنة من مٌاه الشرب إلجراء تحلٌل مادتً الرصاص والنحاس
شكراً على مساعدتكم فً مراقبة تلوث مٌاه الشرب بمادتً الرصاص والنحاس

من الضروري إ ّتباع التعلٌمات التالٌة لكً نجري قٌاسا ً دقٌقا ً لمادتً الرصاص والنحاس فً مٌاه الشرب لدٌكم.
ال تفتحوا القارورة إال عندما ٌتم اإلشارة لكم بذلك فً الخطوة رقم  .3ال تلمسوا داخل كل من القارورة والغطاء
.1

ٌجب أن تكون المٌاه لم تستعمل لفترة أدناها ست ( )6ساعات قبل جمع ال َعٌّنة .أفضل وقت لجمع ال َعٌّنة هو فً الصباح الباكر أو بعد العودة من
العمل .ال تجعلوا مٌاه الحنفٌة تتدفق قبل جمع ال َعٌّنة.

.2

إختاروا حنفٌة باردة فً المطبخ أو فً الحمام تستعمل عاد ًة للشرب وت ّم استخدامها خالل الـ  24ساعة الماضٌة .ال ٌُقبَل جمع ال َعٌّنات من
حنفٌات أخرى .إذا كانت الحنفٌة متصلة بمصفاة ،بجهاز تنقٌة المٌاه ،مصفاة لمادة الحدٌد أو جهاز التنقٌة بواسطة (،)reverse osmosis
ٌجب إزالة أو تجاوز أي من األجهزة التً قد تكون موجودة.

متى آخر مرة اس ُتع ِملَت الحنفٌة قبل جمع ال َعٌّنة؟
هل هناك مصفاة متصلة بالحنفٌة؟

التارٌخ______________ الوقت______________ صباحاً/مسا ًء
ال

نعم

إذا كان الجواب نعم ،هل تجاوزتموها؟ نعم

ال

هل الحنفٌة متصلة بجهاز منزلً لمعالجة المٌاه ،كجهاز التنقٌة ،أو جهاز التنقٌة بواسطة ( ،)reverse osmosisمصفاة إلزالة مادة الحدٌد ،أو
ال
نعم
هل هناك أي إضافة مس َتعملة فً المنزل؟
إذا كان الجواب نعمٌ ،رجى الشرح:
إذا كان الجواب نعم ،هل تجاوزتموها؟

نعم

ال

.3

إفتحوا القارورة المخصصة لل َعٌّنة وضعوها تحت الحنفٌة وافتحوا الماء البارد بلطف .إذا كانت الحنفٌة ذات ممسك منفردٌ ،رجى إدارته كلٌا ً إلى
الجانب الباردٌ .رجى ملء القارورة إلى مستوى  1إنش (بوصة) أقل من رأسها بأول سٌل من الماء البارد.

.4

أعد غطاء قارورة ال َعٌّنة بإحكام.

إذا كان قد أجري أي تصلٌح أو تغٌٌر سباكة ( )plumbingفً المنزل منذ جمع ال َعٌّنة األخٌرٌ ،رجى توضٌح تلك المعلومات أدناه:
إذا كان الجواب نعمٌ ،رجى التوضٌح:
.5

ٌرجى ملء معلومات جمع ال َعٌّنة فً الصفحة األمامٌة ،ثم اإلجابة على األسئلة أدناه وتوقٌع االستمارة.

.6

أرفقوا هذه اإلستمارة مع القارورة وأعٌدوها إما إلى بلدٌة فلٌنت أو إلى محطة مٌاه فلٌنت.

.7

شكراً مجدداً على مساعدتكم .سوف نرسل النتائج إلٌكم خالل ٌ 30وما ً من استالمها من المختبر .مل ّخص حول مراقبة مادتً الرصاص والنحاس
لهذا العام سوف ٌُنشرفً تقرٌر جودة المٌاه السنوي ،والذي سٌكون متوفراً إعتباراً من تارٌخ  1تموزٌ/ولٌو من هذا العام .راجعوا مركز إمداد
المٌاه الخاص بكم لالستفسار.

إذا كان لدٌكم أي استفسار ،راجعوا:
محطة مٌاه مدٌنة فلٌنت

رقم الهاتف 810-787-6537 :الخط الفرعً 3501

4500 N. Dort Hwy.

لقد قرأت تعلٌمات جمع َعٌّنة مٌاه الشرب لتحلٌل مادتً الرصاص والنحاس ،وقمت بجمع َعٌّنة وفقا ً لهذه التوجٌهات.
توقٌع آخذ ال َعٌّنة

التارٌخ

