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প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
প্রিপার্গভেন্ট অে এিুভেশভন, আোভের প্রশক্ষার্গীভের প্রনরাপে এবং স্বাস্থ্যের রাখা আোভের সভবগাচ্চ অগ্রাপ্রিোর, যেন তারা
িপ্রতপ্রর্ স্কুভে িপ্রতপ্রেন যশখায় সম্পৃ ক্ত হভত পাভর। প্রসপ্রর্জুভে স্কুে েবনগুভোভত সীসা েূ রীেরভে প্রিপার্গভেন্ট অে এিুভেশভনর
আগ্রাসী িয়াস সম্পভেগ সবগভশষ তর্য জানাভত আজ আেরা এই বাতগা প্রেখপ্রি।
তত্ত্বাবিায়ের্ে (োভটাপ্রিয়ান) আোভের স্কুে েপ্রেউপ্রনপ্রর্র অপ্রবভেেয অংশ, এবং আোভের স্কুভে িপ্রতপ্রেন আসভিন। তারা
চাক্ষুষোভব িপ্রতপ্রনয়ত যেয়াভের রং (ভপইন্ট) উভে আসভি প্রেনা তা পেগভবক্ষে েভর, এবং অনু ষ্ঠাপ্রনেোভব প্রেপ্রপবদ্ধ েরার
জভনয এই গ্রীভে এই পেগভবক্ষে আবার েরা হভয়ভি। এই বিভরর স্কুভের ির্েপ্রেভনর েভিয, আেরা সফেোভব পরীক্ষা েভরপ্রি
এবং িয় বিভরর েে বয়সী যিভেভেভয়ভের ক্লাসরুেগুভোভত যেয়াভের রং (ভপইন্ট) উভে আসা পেগভবক্ষে েভরপ্রি, এবং
যেভোন িভয়াজনীয় উভে আসা রং সোিান েভরপ্রি।
এিাোও, এই ফে বা যহেন্তোভে আেরা েযাভফভর্প্ররয়া এবং োইভেপ্ররভত োজ শুরু েভরপ্রি, এবং এই স্থ্ানগুভো িভয়াজন
অনু োয়ী প্রস্থ্প্রতশীে (টযাপ্রবোইজ) েরপ্রি। প্রস্থ্প্রতশীেতা (টযাপ্রবোইজ) হভে EPA- এবং NYC প্রিপার্গভেন্ট অে যহেথ্অনু ভোপ্রেত উভে আসা রং অপসারে, ঢাো, এবং পুেরায় রং েরার িপ্রিয়া। যেয়াভের ক্ষপ্রতগ্রস্ত স্থ্ানগুভো ঢাো এবং উপ্রেভয়
যনয়া যরাি েরার োিযভে, েে বয়সী যিভেভেভয়ভের এই এোোগুভোভত প্রনরাপে রাভখ। উপশে সফে হভয়ভি বভে িভর
যনয়া হয় েখন যোিা িু ভোর নেূ না প্রনপ্রিত েভর যে ঐ েক্ষপ্রর্ েীর্গভেয়াভে প্রনরাপে তখন।
আোভের েভনাপ্রনভবশ সবসেয়ই ক্লাসরুেগুভোভত যেখাভন প্রশক্ষার্গীরা যবশীরোর্ সেয় বযয় েভর, প্রেন্তু আোভের প্রনয়ে-োনু ন
উন্নত েরভত অঙ্গীোরবদ্ধ এবং সবার জনয বযবহাভরর জায়র্াগুভোভত আোভের োজ সম্প্রসারে েভরপ্রি। পরবতগী োভসর
শুরুভত, বার্রুে, প্রজেভনপ্রসয়াে এবং অপ্রিভর্াপ্ররয়ােগুভোভত আোভের পেগভবক্ষে সম্প্রসারে েরপ্রি।
েপ্রেও 1960 সাভে প্রনউ ইয়েগ প্রসপ্রর্ভত সীসা-প্রেপ্রিে যপইন্ট বযবহার প্রনপ্রষদ্ধ েরা হভয়ভি, তবুও আেরা বােপ্রত পূ বগ-সতেগতা
প্রহভসভব ঐ প্রনভষিাজ্ঞার 25 বির পভর প্রনপ্রেগত প্রবপ্রডংগুপ্রেও অন্তেুক্ত
গ ও পেগভবক্ষে েপ্রর। প্রতন বিভরর েে বয়সী প্রশশুরা সীসা
(ভেি) জপ্রনত স্বাস্থ্যর্ত সেসযায় সবভচভয় যবপ্রশ েূ বগে এবং অরপ্রক্ষত, এবং প্রতন বিভরর েে বয়সী প্রশশুরা তাভের যর্ভে
অপ্রিে বয়সী যিভেভেভয়ভের যচভয় যবপ্রশ ঝুুঁপ্রের সম্মু খীন।
আোভের িপ্রতপ্রিয়ার নীপ্রত যিভেভেভয়ভের প্রনরাপে রাভখ, এবং বিরজুভে DOE এই োভজর তত্ত্বাবিান এবং স্বেতা বৃ প্রদ্ধ
েভরভি। এেপ্রর্ যেন্দ্রীয় িযার্াভবজ অনোইভন পাওয়া োয়, এবং টাফ অর্বা প্রপতাোতা যেভোন উভে আসা রং অনোইভনর
োিযভে 24/7, schools.nyc.gov/lead-based-paint -এই ওভয়বসাইভর্ প্ররভপার্গ েরভত পাভর।
সীসা (ভেি) েূ রীেরভে আোভের অবযাহত িয়াস সম্পভেগ আপনার যোনও িশ্ন র্ােভে অনু গ্রহ
PaintTesting@schools.nyc.gov -ইভেইভে আোভের সাভর্ যোর্াভোর্ েরভত প্রিিা েরভবন না।
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