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 نرتقي جميعًا.. عندما يرتقي الطالب.

 
 ال تميز مدارس ديترويت المجتمعية العامة على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو الدين.

 .detroitk12.org/admin/compliance أو عبر الموقع اإللكتروني 4377-240 (313)اتصل بإدارة االنضباط لمزيد من المعلومات على الرقم 

 
 2018أيلول )سبتمبر(  4الثالثاء 

  
 ،العامةأعزائي أسر مدارس ديترويت المجتمعية 

  
على اك ما هو أهم من سالمة أطفالنا. أريد أن أغتنم هذه الفرصة ألشرح مرة أخرى حالة مياه الشرب في مقاطعتنا. كما تعلمون، ليس هن

الرغم من أنه ليست هناك حاجة إلى اختبار المياه على المستوى الفيدرالي أو مستوى الوالية أو المستوى المحلي، فقد شرعنا في اختبار 
ن واضًحا، معظم المناطق المياه في جميع مدارسنا وجميع مصادر المياه لدينا، بما في ذلك نوافير وأحواض مياه الشرب. أريد أن أكو

نبغي ي ينحن قمنا بهذا ألنه كان الشيء الصحيح الذتؤدي هذا المستوى من المراجعة.  والمدارس في جميع أنحاء الدولة والوالية والمدينة ال
  آمل من جميع المدارس أن تحذو حذونا في األشهر والسنوات القادمة. عمله لطالبنا وموظفينا. 

 

، وحديثًا منذ أسبوع، تكشف عن دليل على وجود ارتفاعات 2017، وأواخر ربيع عام 2016تائج االختبارات في عام على الرغم من أن ن
مدرسة تقريبًا، فقد اتخذنا قراًرا  50مدرسة من بين  34متفرقة )أي ليس في كل مصدر للمياه( من النحاس و/أو الرصاص فيما يقرب من 

من المرجح أن يتم إرجاع نتائج االختبارات اع جميع نتائج اختبار المياه. المدارس حتى يتم إرجبتعليق استخدام مياه الشرب في جميع 
زال المياه ال ت لى أساس عدد الطالب في كل مدرسة.في هذه األثناء، سيتم إعطاء المدارس مبردات مياه عالمنتظرة في خالل الشهر القادم. 

سف، على مر السنين ومع األتوجد مياه للشرب" في الحمامات.  سيتم نشر الفتات "ال رحاض.في غسل اليدين واستخدام المآمنة الستخدامها 
 استخدمنا مطابخنا فقط على أساس محدود لتسخين الطعام وليس طهوه من البداية؛ لذا لن يؤثر هذا القرار في خدمة الطعام للطالب.

 

قتراحات باستبدال نوافير أو أحواض مياه الشرب، كما أن اإلصالح الكامل ال توجد حلول سريعة للتحديات التي تواجهنا على الرغم من اال
باء لتقييم أقوم بجمع فريق من المهندسين واألط حية المالية مع الموارد المتاحة.للبنية التحتية ألعمال السباكة لدينا غير قابل للتطبيق من النا

دى يضع محطات مياه جديدة في مدارسنا مع وجود شبكة أنابيب متطورة من المرجح أن نبحث عن حل طويل المالتحدي الذي نواجهه. 
 ونظام تبريد وترشيح قوي، إلى جانب إجراء اختبارات متكررة للمياه.

 

في أثناء ذلك، أزلنا ما كان يمثل إلهاًء لتركيز أطفالكم في تعليمهم. سنعلن عن لقاءات مجتمعية على مستوى المدينة لمعالجة األسئلة  
للحصول على  /http://detroitk12.org/drinking-waterيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني ا العالقة في األسابيع القادمة. والقضاي

 ئج اختبار المياه ولالطالع على إجابات األسئلة المتكررة حول موضوع جودة المياه.نتا

 
 مع خالص التحيات، 

 
  

 
 نيكوالي بي فيتي، دكتوراه في التربية والتعليم.

  المدير
 مدارس ديترويت المجتمعية العامة
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