
    تأكد أن منزلك آمن من

  إن التعرض إىل الرصاص قد:
•    يُبطأ منو الطفل

 •    يؤذي النمو العقيل للطفل 

إذا مل يكن لديك أطفال يف املنزل ولديك أسئلة عن الرصاص والصحة، اتصل بالرقم 4453-322-888. م

  إذا كان لديك أطفال يعيشون معك وكنت قلق من الرصاص يف منزلك أو املسكن الذي تستأجره، سوف يرسل إليك برنامج
السالمة من الرصاص يف املنزل محرتفني معتمدين للبحث عن الرصاص بعناية يف منزلك.

إذا ُعرث عىل الرصاص فهناك برنامج يساعدك عىل حل املشكلة! اتبع الخطوات املذكورة أعاله للبدء أو اتصل بالرقم 
 866-691-5323

  ميكن العثور عىل الرصاص يف:
•    ياملفاتيح

 •    بعض األطعمة والتوابل املستوردة 
•    املاكياج والكرميات

خذ عائلتك إلجراء اختبار الرصاص يف الدم! مجانا!
اتصل بطبيبك

أو

اتصل بدائرة الصحة يف مقاطعة جينيس: 820-257-3833

اتصل بدائرة الصحة والخدمات اإلنسانية

ا  866-691-5323 )الرصاص( ي
أو

9390-335-517

ملاذا يجب عيل االهتامم بالرصاص يف منزيل؟

 كيف ميكن أن تساعدك دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية يف ميشيغان               ؟

تعرف عىل املزيد عن اختبار الرصاص املنزيل عىل الجانب اآلخر من هذا النرشة.

 أنا أعرف أن الرصاص قد يكون موجود يف املياه... أين يوجد الرصاص بخالف ذلك يف منزيل؟

ما الذي يجب عيل فعام الذي يجب عيل فعله ألتأكد أن منزيل آمن من الرصاص؟

 أنا أعرف أن الرصاص قد يكون موجود يف املياه... أين يوجد الرصاص بخالف ذلك يف منزيل؟

 قم بإجراء فحص الرصاص ملنزلك ومياهك!  مجاناً!

 لديك استفسارات؟
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األسئلة الشائعة عن اختبار الرصاص املنزيل

 لديك استفسارات؟
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    •    ياختبار لجميع األشياء املوجودة داخل وخارج منزلك والتي قد يكون فيها رصاص وقد تؤذي عائلتك.

    •    ال يجوز إال لشخص معتمد من والية ميشيغان ان يقوم بإجراء االختبار.

    •    إذا كان لديك أية أسئلة عن التقرير اتصل بالرقم  

    •    مقطع أو مقرش أو طباشريي )يبحث عن الدهان الذي يف حالة سيئة(.   

    •   يأخذ عينة من الرتبة يف حديقة املنزل.

    •    يخترب جميع أألسطح املطلية بالدهان.

    •    ليأخذ عينة من املياه املستخدمة يف الرشب.

    •    يأخذ عينة من الغبار عىل بعض النوافذ واألسطح.

    •    ليأخذ عينة من األشياء األخرى يف املنزل مثل املفاتيح والطعام والتوابل واألطباق.

    •    إن كل شخص من املعتمدين من والية ميشيغان إلجراء اختبار

    •    سوف يرسل تقرير إليك خالل 20 يوم. إذا كنت تعيش يف مسكن مستأجر، سوف يُرسل التقري

    •    إذا كان هناك أشياء أو أماكن يف مسكنك املستأجر مام قد يعرض عائلتك للرصاص، يصبح

    •    سوف تُرسل عينات االختبار إىل معمل معتمد عىل املستوى القومي لالختبار والتحليل.

    •    ال، ميكن إجراء االختبار ملنزلك بدون إذن من املالك.

إن البداية سهلة! اتصل عىل 5323-681-866 )الرصاص( أو 517-335-9390.

    •    يحتوي التقرير عىل جميع نتائج االختبار وكيفية إصالح املناطق أو املواد التي يكون فيه

    •    يطرح أسئلة عن منزلك أو مسكنك املستأجر.

    •    للتأكد مام إذا كان الشخص معتمد إلجراء اختبار الرصاص املنزيل، الرجاء االتصال بالرقم

    الرصاص املنزيل يحمل بطاقة هوية مع صورته 

إىل كليكام أنت واملالك.    

إذن املالك مطلوب إلصالحها.    

الرصاص مشكلة، واملساعدات املتاحة إلصالح تلك املشاكل.   

يقوم الشخص املعتمد مبا ييل:

واسمه ورقم االعتامد.

ما هو اختبار الرصاص املنزيل؟

من الذي يقوم باختبار الرصاص املنزيل؟

ما الذي يحدث بعد إجراء اختبار الرصاص املنزيل؟

هل احتاج إىل إذن من املالك إلجراء اختبار الرصاص يف للمسكن املستأجر؟

 كيف أجري اختبار الرصاص ملنزيل؟

ما الذي يحدث خالل اختبار الرصاص املنزيل؟

E X A M
P L E
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    ساعات باء عىل حجم منزلك ومدى قدمه. إن االختبار  
وأخذ العينات لن يؤذي منزلك أو متعلقاتك.
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بسبب الحاجة إىل البحث بعناية عن الرصاص، قد يستغرق اختبار الرصاص املنزيل من


