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 : Northeast High School الثانویة مدرسة نورثیست في أولیاء أمور أعزائي
 

منطقة . بالنیابة  عن الطالبنا وموظفینا ببیئة آمنة وصحیة للتعلم والعملأن یتمتع یومیًا لضمان  التعلیمیة تعمل منطقة فیالدلفیا
. تستخدم ھذه A-21في الغرفة  التالفاألرضیة  المعلومات حول تقریر بالط وأطلعكم على شارككم، أكتب إلیكم أل التعلیمیة

حتوي ھذا ی التالف األرضیة  الثانویة. مراجعة سجالتنا تؤكد أن بالط ھیئة التدریس بمدرسة نورثیست في عضولالغرفة كمكتب ل
 .على األسبستوس

 
بزیارة المدرسة لتقییم الظروف وتقییم مدى الضرر. نتیجة لزیارة  FACنى بلمااستالم اإلخطار ، قام منسق منطقة  اً بعدفور

 معتمد، أكمل مفتش بیئي  2019 تشرین األول /أكتوبر 14على الفور. في  A-21 ، تم إغالق الغرفة FAC بنىلمامنسق منطقة 
وإزالتھ. قام المفتش أیًضا بمسح مناطق أخرى  ةبالط األرضی نحسارنطاقًا من العمل ال أنشأ من جھة خارجیة تقییًما لألضرار و

. حددت نتائج وسلحقت بالمواد المحتویة على األسبست أضرارأیة تلف و لتوثیق  2019 تشرین األول /أكتوبر 16من المبنى في 
 .تحتوي على األسبستوسو التي   بھا تلف أنابیبو،  بالط أرضیة بھا الفحص ست مناطق إضافیة 

 
طالب والموظفین في المبنى على الأن ھناك ضرًرا فورًیا أو وشیًكا  التعلیمیةمنطقة الالذي تم تحدیده ، ال تعتقد  بناًء على الضرر

م مشاركة وف تتس لوضع جدول إلصالح أو إزالة المواد التالفة. Crowder مدیر المدرسة؛ ومع ذلك ، فقد بدأنا العمل مع 
الثانویة  للطالب المسجلین بمدرسة نورثیستالكبیر  لعدد لمین في فیالدلفیا. نظًرا لاتحاد المع البیئي في مدیرالھذه الخطة مع 

خالل عطالت نھایة  (من الضرر)  الحداالنحسار و  أنشطة التعلیمیة عملمنطقة الومقدار األنشطة والبرامج في المبنى ، ستحدد 
یبدأ العمل خالل عطلة نھایة أسبوع یوم وف األسبوع الطویلة وعید الشكر والعطلة الشتویة عندما ال یكون الطالب في المبنى. س

 . A-21ھذه إلصالح بالط األرضیة التالف في الممرات والغرفة حاربین القدامى الم
 

 وسیتم نشرھا أیًضا على موقعللمدرسة في المكتب الرئیسي  AHERA ملف في   تتوفر نسخ مطبوعة من تقریر التفتیش
 .  )www.philasd.org(التعلیمیة  منطقة موقع ال و NEHS  الثانویة نورثیست

 
تصال بمكتب اإلدارة البیئیة اال م. یمكنكمومرونتك موصبرك منقدر تفھمكنحن تبقى سالمة الطالب والموظفین على رأس أولویاتنا. 

 .مخاوف أخرىأیة أو  مأو مالحظاتك مأسئلتك بشأن  4730-400-215والخدمات على الرقم 
 

 بإخالص،
 
 

Danielle Floyd  
 الرئیس التنفیذي للعملیات
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