خدمات المساعدة والدعم

الجراءات
إ
الواجب اتخاذها
ف
بشأن المياه ي� مدينة فلينت

www.mi.gov/FlintWater

االتصال .الردود.
مواقع
الموارد
المائية

قم بزيارة موقع الموارد المائية للحصول عىل
مياه معبأة ف ي� زجاجات وفالتر مياه وخراطيش
بديلة ت
للفل� وأدوات اختبار المياه من أقرب
مركز إطفاء بمدينة فلينت.

أماكن ت
الضافية
الطفاء
ال�شيح إ
مراكز إ
ت
ت
صباحا ح�  4مسا ًء
صباحا ح�  9مساء ساعات العمل ً 9
ساعات العمل ً 9
الطفاء رقم 1
مركز إ
310 East 5th St.
Flint, Ml 48502

الطفاء رقم 3
مركز إ
1525 Martin Luther King Ave.
Flint, Ml 48503
الطفاء رقم 5
مركز إ
3402 Western Rd.
Flint, Ml 48506
الطفاء رقم 6
مركز إ
716 West Pierson Rd.
Flint, Ml 48505
الطفاء رقم 8
مركز إ
202 East Atherton Rd.
Flint, Ml 48507

دائرة الصحة والخدمات ش
الب�ية
ف ي� ميشيغان
125 E. Union St.
Flint, Ml 48502

دائرة الصحة والخدمات ش
الب�ية
ف ي� ميشيغان
4809 Clio Road
Flint, Ml 48504

الجراءات المجتمعية
دائرة موارد إ
جينيس
بمقاطعة
ي
2727 Lippincott
Flint, Ml 48507

الجراءات المجتمعية
دائرة موارد إ
جينيس
بمقاطعة
ي
601N. Saginaw
Flint, Ml 48502

مجلس مدينة فلينت

101 Saginaw St #310
Flint, Ml 48502

اتصل بمنظمة يونايتد واي عىل الرقم  2-1-1إذا كانت لديك أسئلة
أو تريد تقديم بت�عات أو التطوع للقيام ببعض الخدمات.

خط مساعدة االستغاثة من الكوارث

يمكن لسكان مدينة فلينت الذين يحتاجون إىل مشورة ف� أ
الزمات
ي
االتصال عىل خط مساعدة االستغاثة من الكوارث عىل الرقم
 5990-985-800أو إرسال رسالة نصية مكتوب فيها
“ ”TalkWithUsإىل رقم  .66746يمكن لخط المساعدة أن يقدم
توف�
مشورة رسية فورية إىل أي شخص يحتاج إىل مساعدة .يتم ي
هذا المورد عىل مدار الساعة طوال اليوم ،سبعة أيام ف� أ
السبوع.
ي
ث
السبانية االتصال عىل  5990-985-800ثم
يمكن
لمتحد� اللغة إ
ي
الضغط عىل رقم “ ”2أو إرسال رسالة نصية فحواها “”Hablanos
إىل رقم .66746

الجهاد
جهات تقديم المشورة بشأن إ
بالنظام الصحي ف
جينيس
مقاطعة
�
ي
ي

مهن� الصحة النفسية بالنظام الصحيفي مقاطعة
للتحدث إىل أحد ي ي
جينيس ،اتصل عىل الرقم .8705-257-810
ي

االتصال .الردود.
إتصل بمنظمة يونايتد واي عىل الرقم  2-1-1إذا كانت لديك
اسئلة أو تريد تقديم بت�عات أو التطوع للقيام بعض الخدمات.

عينات واختبارات المتابعة

استخدم مياه الحنفية المرشحة ف� أ
الغراض التالية
ي
ض
• ش
والخ�وات
•غسل الفواكه
ال�ب والطهي
أ
أ
•أوعية مياه الحيوانات الليفة
•غسل السنان بالفرشاة
استخدم مياه الحنفية غ� المرشحة ف� أ
الغراض التالية
ي
ي
•االستحمام
•التنظيف
اختبار مستوى الرصاص ف ي� الدم
ين
البالغ� أقل من ست سنوات
عىل جميع أطفال مدينة فلينت
ف
من العمر اختبار مستويات الرصاص ي� دمهم .اتصل بمزود
الرعاية الصحية أ
الولية أو اتصل عىل رقم .1-1-2
التغذية
أ
هل تعلم أن بعض الطعمة سوف تساعد عىل منع تخزين
أ
ف
ت
ال�
الرصاص ي� الجسم عىل الطفل؟ تناول الطعمة ي
ين
وفيتام� ج والحديد.
الكث� من الكالسيوم،
تحتوي عىل ي
ن
المجا�
اختبار المياه
ي
يمكن لسكان مدينة الذين يشعرون بالقلق تجاه مياههم
الحصول مجموعات اختبار مياه مجانية من مواقع الموارد
المائية.
استعمال خراطيش وفالتر المياه
أ
يمكن لفالتر المياه أن تقلل من الرصاص والملوثات الخرى
بنسبة  ٪99عند تركيبها بشكل صحيح .تتوفر فالتر مياه
مجانية ف ي� مواقع الموارد المائية.

للحصول عىل المساعدة الفورية

اتصل عىل رقم

2-1-1

ت
ال� يمكنك اتخاذها:
يل بعض إ
فيما ي
الجراءات ي

سوف يقوم أحد أفراد فريق العينة وسباك حاصل عىل ترخيص
ين
ين
إضافي� بزيارة جميع المنازل المحددة الختبار
وموظف�
الخضوع للمراقبة .سوف يقوم عضو فريق العينة شب�ح الغرض
من الزيارة وما هي الخطوات القادمة .سيقوم السباك الحاصل
عىل ترخيص مزاولة باستكمال تقييم السباكة أ
الساسية ف� نز
الم�ل.
ي
سيظهر أعضاء فريق العينة للسكان كيفية تنظيف أجهزة التهوية
الضافية الشخصية.
وكيفية استكمال اختبارات المياه إ
يتم شن� جميع نتائج االختبارات المعملية للجمهور عىل ت
االن�نت
يوميا عىل الموقع.www.michigan.gov/flintwater :
ً

ت
ال� تحتوي عىل
استبدال الحنفيات وتركيبات السباكة القديمة ي
مكونات الرصاص.

سوف يتم إرسال جميع نتائج االختبار للسكان عن طريق بريد
الواليات المتحدة.
إذا كانت نتائج االختبار الخاصة نز
أك� من  150جزء ف ي� المليار
بم�لك ب
( ،)ppbفسوف يقوم أحدهم بزيارتك ف ي� غضون  48ساعة.
سيتم إجراء زيارة صحية نز أ
أك� من 150
م�لية لي نتائج اختبار تظهر ب
ف
ف
نز
يل:
جزء ي� المليار ي� غضون  48ساعة .تشمل الزيارات الم�لية ما ي

التنظيف المنتظم لجهاز التهوية إلزالة الجسيمات العالقة.

 )1معلومات الصحة والعافية.
 )2إحالة اختبار الدم خارج الموقع.
 )3تقييم احتياجات االنتقال إلجراء الزيارات.
توف� المياه المعبأة ف ي� زجاجات إضافية ،وفالتر وأدوات
 )4ي
أخذ عينات.
إذا كانت نتائج االختبار الخاصة نز
أك� من  100جزء ف ي�
بم�لك ب
المليار ( )ppbولكن أقل من  150جزء ف ي� المليار ( ،)ppbفسوف
يقوم أحدهم بزيارتك ف ي� غضون  7أيام.
يمكنك االطــــاع عــى مــقــاطــع فــيــديــو تعليمية بشأن
اســتــبــدال فــلـ تـر الــمــيــاه وإجــــراء اخــتــبــارات الــمــيــاه عىل
 www.michigan.gov/flintwaterتحت عالمة تبويب المركز
العالمي.
إ

تركيب ت
فل� مرخص من المؤسسة الوطنية للعلوم واستبدالها وفقًا إلطار
المبادئ التوجيهية لجهة التصنيع .ويمكن الحصول عىل هذه الفالتر مجانًا.

إرسال عينات المياه الذاتية لالختبار.

غل المياه لن يزيل الرصاص!
إن ي

