بطاقة الهوية ليست مطلوبة من سكان منطقة فلينت لكي يحصلوا على موارد مائية مجانية
لإلستفسارٌ :رجى مراجعة المعلومات المدرجة أدناه
 22كانون الثاني/يناير2012 ،
فلٌنت ،مشٌغن – نشجع سكان منطقة فلٌنت على زٌارة المواقع الخمسة للموارد المائٌة فً أنحاء المدٌنة ،حٌث
ٌمكنهم الحصول على قوارٌر مٌاه مجانٌة ،مصافً مٌاه ،خرطوش للمصافً ( ،)cartridgeوأدوات فحص للمٌاه.
بطاقة الهوٌة لٌست مطلوبة للحصول على أي من هذه الموارد.
إن هدف الوالٌة هو توفٌر مصفاة مٌاه لكل منزل ،هذا ألن المصافً هً أفضل وسٌلة لتأمٌن مٌاه سلٌمة وصالحة
للشرب .وكجزء من عملٌة التوزٌعٌ ،طلب أعضاء فً الحرس الوطنً متواجدون فً مواقع الموارد المائٌة من
المواطنٌن اآلتٌن للحصول على مصافً المٌاه أن ٌزودوا الموقع بعنوانهم البرٌدي من أجل جمع معلومات بشكل أدقّ
ضمن جهود طوٌلة األمد للتعافً من هذه األزمة.
مواقع الموارد المائٌة تفتح ٌومٌا ً من الساعة  9صباحا ً حتى الساعة  9مساءً ،وهً موجودة فً:
محطة اإلطفاء رقم 1
310 East 5th St.
Flint, MI 48502
محطة اإلطفاء رقم 3
1525 Martin Luther King Ave.
Flint, MI 48503
محطة اإلطفاء رقم 5
3402 Western Road
Flint, MI 48506
محطة اإلطفاء رقم 6
716 West Pierson Road
Flint, MI 48505
محطة اإلطفاء رقم 8
202 East Atherton Road
Flint, MI 48507

العٌّنات فقط عند استعمال أدوات فحص المٌاه
ٌمكن إحضار َعٌّنات المٌاه إلى مواقع الموارد المائٌة الخمسة .تقبل َ
زودكم بها موقع الموارد المائٌة وفرٌق التلبٌة فً أزمة المٌاه .زوروا الرابط:
الرسمٌة التً ّ

 https://www.youtube.com/watch?v=KMaAZA1c3oAلمشاهدة فٌدٌو حول كٌفٌة أخذ َعٌّنة مٌاه بشكل
صحٌح.
األشخاص الذٌن ٌودون التبرع عن طرٌق المواد العٌنٌة أو تقدٌم تبرع مالًٌ ،مكنهم زٌارة الموقع
 www.helpforflint.comللمزٌد من المعلوماتٌ .رجى اإلنتباه إلى أن هناك توجٌهات تم وضعها لمن ٌو ّدون
تنظٌم حمالت تبرّ ع بالمٌاه .water donation drives
تواصل والٌة مشٌغن تنسٌق جهود التلبٌة بالتعاون مع مدٌنة فلٌنت ،مقاطعة جٌناسً ،ومؤسسات إجتماعٌة محلٌة .المعلومات
اإلضافٌة متوفرة على الموقع  ،, www.michigan.gov/flintwaterمن خالل االتصال على الرقم  ،111أو زٌارة الموقع
. www.helpforflint.com

مالحظة:

يتم التعامل مع كافة االستفسارات اإلعالمية من خالل مركز المعلومات المشترك ،وذلك على

الرقم  888-EMD-TODAأو ).(888-363-8632

