
الموارد الخاصة بالرصاص والمیاه في میشیغان
وضع قانون الرصاص والنحاس الجدید حًدا أدنى لنسبة تركیز الرصاص المسموح

بھا في میاه الشرب. لھذا السبب، تم مؤخًرا للمرة األولى إخطار بعض سكان
میشیغان بوجود نسبة مرتفعة من الرصاص والنحاس في میاه الشرب التي

یستخدمونھا.

ماذا یمكنك أن تفعل إذا تم إخطارك؟

فحص المیاه المنزلیة.1
a.لفحص المیاه من قبل إدارة الصحة في دیترویت

i.توصیل، أو خط خدمةلمعرفة إذا كان منزلك بھ أنابیبھذا الموقعأوالً استخدم
رئیسي تحتوي على الرصاص.

ii.ھذا النموذجثم امأل.

b-إذا كنت ترغب في اختبار میاه الشرب الخاصة بك لمعرفة إذا كانت تحتوي على الرصاص خارج
18حواليالفحصتكلفةتبلغ.المختبراتھذهبأحداالتصالیمكنتعرفھ،شخصأيأودیترویت،

دوالر أمریكي.
c-– باللغة اإلنجلیزیةشاھد: كیفیة اختبار میاه الشرب لمعرفة إذا كانت تحتوي على الرصاص والنحاس
d-– باللغة االسبانیةشاھد: كیفیة اختبار میاه الشرب لمعرفة إذا كانت تحتوي على الرصاص والنحاس
e-شاھد: كیفیة اختبار میاه الشرب لمعرفة إذا كانت تحتوي على الرصاص والنحاس – باللغة العربیة

تنظیف مواسیر المیاه.2
a.- باللغة اإلنجلیزیةكیفیة تنظیف مواسیر المیاه
b.– باللغة االسبانیةكیفیة تنظیف مواسیر المیاه
c.- باللغة العربیةكیفیة تنظیف مواسیر المیاه
d.الشرب (متوفر باللغة االسبانیة فيحول كیفیة تقلیل نسبة الرصاص في میاهھذه النصائحاقرأ

الصفحة التالیة)
e.ھامونغمستندمنھا!الرصاص...إلخراجتجريالمیاهدع-EH: Minnesota Department of

Health (state.mn.us(

https://apps.npr.org/find-lead-pipes-in-your-home/en/#intro
https://app.smartsheet.com/b/form/cb522b53f1014ee7be8560e93d201245
https://www.michigan.gov/documents/deq/Lead__Copper_Lab_Certs_526434_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-iDfYIZyvAc
https://www.youtube.com/watch?v=H9uQX7Mmqf8
https://detroitmi.gov/sites/detroitmi.localhost/files/2020-06/Basic%20Flushing%20Instructions%20-%20English.pdf
https://detroitmi.gov/sites/detroitmi.localhost/files/2020-04/Basic%20Flushing%20Instructions%20-%20FINAL-Spanish.pdf
https://detroitmi.gov/sites/detroitmi.localhost/files/2020-04/Basic%20Flushing%20Instructions%20-%20FINAL-Arabic.pdf
https://www.michigan.gov/documents/deq/deq-odwma-water-cdwu-reduce-lead_524538_7.pdf
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/water/factsheet/letitrun_hmong.html
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/water/factsheet/letitrun_hmong.html


تنظیف مھواة الصنبور (الحنفیة).3
a.- باللغة اإلنجلیزیةكیفیة تنظیف مھوایات الصنبور
b.- باللغة االسبانیةكیفیة تنظیف مھوایات الصنبور
c.لمعرفة كیفیة تنظیف مھوایات الصنبورھذا الفیدیوشاھد

استخدام المیاه الباردة.4
a.األطفال، في حال لم تتوفر المیاهللشرب، والطبخ، ولتحضیر حلیباستخدم فقط المیاه الباردة

المكّررة، أو قارورات المیاه المعبأة.

التأكد من وجود میاه آمنة للشرب.5
a.استخدم موقع الویب التابع للمدینة أو المقاطقة التي تعیش فیھا، للمعلومات حول توفر فالتر

العثور علىھذا الرابطالمیاه، وتوزیع قارورات المیاه المعبأة مسبًقا. یمكنك من خالل
معلومات لالتصال بقسم الصحة المحلي.

.ھذه الالئحةإذا كنت تقیم في مقاطعة واین، اتصل بأقرب مكتب تابع للمقاطعة من

b..اشتر فلتر المیاه الخاص بك / أو قارورات المیاه المعبأة مسبًقا
تنقیة المیاه من الرصاصلمعرفة كیفیة اختیار الفالتر التي تساعد علىھناإقرأ▪
من الرصاص وأنظمة میاهلمعرفة كیفیة تحدید منتجات السباكة الخالیةھناإقرأ▪

الشرب
اإلنجلیزیةباللغةPUR-فالترتركیبكیفیة▪
اإلسبانیةباللغةPUR-فالترتركیبكیفیة▪

فحص مستوى الرصاص في الدم.6
a..افحص مستوى الرصاص في الدم لجمیع أفراد األسرة، خاصة إذا كان لدیك أطفال صغار

یمكنك استشارة مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك، أو قسم الصحة المحلي عن تحلیل
الرصاص في الدم .

للتواصل مع قسم الصحة المحلي:ھذا الرابطاستخدم▪
بالقرب منكلالطالع على برامج تحالیل الرصاص في الدم المتنقلةھناانقر▪
باللغة اإلنجلیزیةالتسّمم بالرصاص لدى األطفال، وكم مرة یتوجب إجراء تحلیل -▪
باللغة اإلسبانیةالتسّمم بالرصاص لدى األطفال، وكم مرة یتوجب إجراء تحلیل -▪
باللغة العربیةالتسّمم بالرصاص لدى األطفال، وكم مرة یتوجب إجراء تحلیل –▪
b.إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى حول اختبار الرصاص في الدم، یرجى االتصال ببرنامج الوقایة

من التسّمم بالرصاص في مرحلة الطفولة، التابع لقسم الصحة والخدمات اإلنسانیة في
االلكترونيالبریدعبرمراسلتھمأو 8885-335-517الرقمعلىمیشیغان،

MDHHS-CLPPP@michigan.gov.

https://www.michigan.gov/documents/pfasresponse/mdhhs-CleaningYourAerators_630812_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mileadsafe/Cleaning_Your_Aerators_Spanish_661080_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gguk2Q74oVw
https://www.michigan.gov/mienvironment/0,9349,7-385-90161-558390--,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461_74040---,00.html
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461_7387---,00.html
https://www.epa.gov/sites/default/files/2018-12/documents/consumer_tool_for_identifying_drinking_water_filters_certified_to_reduce_lead.pdf
https://d2evkimvhatqav.cloudfront.net/documents/Lead_free_certification_marks.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mileadsafe/PUR_Filter__English_661087_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/mileadsafe/PUR_Filter_Spanish_661089_7.pdf
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461_74040---,00.html
https://www.michigan.gov/mileadsafe/0,9490,7-392-107010---,00.html
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/children.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/children_spanish.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/children-arabic.pdf
mailto:MDHHS-CLPPP@michigan.gov?subject=Question%20about%20blood%20lead%20testing


الحمایة من التعّرض للرصاص.7
a..كیف تحمي نفسك عبر ھذاتعلمالرصاص ممكن أن یوجد في الطالء، القمامة، والغبار

الرابط.
b.- باللغة اإلنجلیزیةاحِم عائلتك من الرصاص الموجود في منزلك
c.- باللغة اإلسبانیةاحِم عائلتك من الرصاص الموجود في منزلك
d.- باللغة العربیةاحِم عائلتك من الرصاص الموجود في منزلك
e.- باللغة اإلنجلیزیةاحِم نفسك بالتغذیة المناسبة
f.- باللغة اإلسبانیةاحِم نفسك بالتغذیة المناسبة
g.- باللغة العربیةاحم نفسك بالتغذیة المناسبة
h.إذا كنت تستخدم میدیك إید، أو لدیك طفل یعاني من ارتفاع مستوى الرصاص في الدم، أو إن

كان ھناك امرأة حامل في المنزل، فكر في التقّدم إلى برنامج المنزل اآلمن من الرصاص.
یغطي ھذا البرنامج تكلفة فحص مستوى الرصاص في المنزل.

i.- اإلنجلیزیةباللغةطلب االنتساب لبرنامج المنزل اآلمن من الرصاص
ii.-اإلسبانیةباللغةطلب االنتساب لبرنامج المنزل اآلمن من الرصاص
iii.- العربیةباللغةطلب االنتساب لبرنامج المنزل اآلمن من الرصاص

بمن یمكن االتصال في حال الحاجة إلى مزید من المعلومات.8
a.االتصال الخاصة بقسمللحصول على معلوماتالرابطقسم الصحة المحلي: استخدم ھذا

الصحة المحلي.
خط الخدمات للمعلومات حول الرصاص في المیاهسكان دیربورن:▪
جعل دیترویت آمنة من الرصاصسكان دیترویت:▪

b.ھیئة الصحة والخدمات االنسانیة في میشیغان، قسم الخدمات الخاص بالرصاص: البرید
HHSInfo@michigan.govااللكتروني:

5323-691-866ھاتف:

.ھناللحصول على خدمات المساعدة اللغویة انقر

c..المورد المحلي.للعثور علىھذا الرابطاستخدممورد المیاه الخاص بك

لمزید من المعلومات حول الرصاص والنحاس وتأثیرھما على الصحة.9
a.- باللغة اإلنجلیزیةاقرأ عن الرصاص في میاه الشرب
b.- باللغة اإلسبانیةاقرأ عن الرصاص في میاه الشرب
c.- باللغة العربیةاقرأ عن الرصاص في میاه الشرب
d.االسبانیة:باللغةللمواردPlomo | US EPA

e.ھناوھناللموارد باللغة االسبانیة، والعربیة، وعدة لغات أخرى انقر

https://www.michigan.gov/mileadsafe/0,9490,7-392-104591_92800_93534---,00.html
https://www.michigan.gov/mileadsafe/0,9490,7-392-104591_92800_93534---,00.html
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-04/documents/lead-in-your-home-portrait-color-2020-508.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-04/documents/pyf-spanish-color-2020-portrait-508.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/documents/pyf_arabic.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/lead-nutrition.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/lead-nutrition-spanish.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/lead-nutrition-arabic.pdf
https://www.michigan.gov/documents/lead/LSHP_App-English_626198_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/lead/LSHP_App-Spanish_626200_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/lead/LSHP_App-Arabic_626196_7.pdf
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-73970_5461_74040---,00.html
https://cityofdearborn.org/articles/1739-lead-water-service-line-information
https://detroitmi.gov/departments/water-and-sewerage-department/dwsd-projects/making-detroit-lead-safe
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339--486614--,00.html
https://www.michigan.gov/cleanwater/0,9779,7-411-102936_103060-542698--,00.html
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/lead-drinkingwater.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/lead-drinkingwater-spanish.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/documents/lead-drinkingwater-arabic.pdf
https://espanol.epa.gov/plomo
https://www.health.ny.gov/environmental/lead/education_materials/index.htm
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/parents.htm


f.تأثیر الرصاص على الصحةللمزید من المعلومات حول
g.حول قانون الرصاص والنحاسأسئلة وإجابات
h.كیفیة عمل قانون الرصاص والنحاس الجدیدتعرف أكثر على
i.:المعدل في میشیغان | معھددعم تنفیذ قانون الرصاص والنحاسللمزید من المعلومات

)umich.edu(لالستدامةغراھام

https://www.michigan.gov/mileadsafe/0,9490,7-392-104591_92800_92879---,00.html
https://www.michigan.gov/mileadsafe/0,9490,7-392-92852_93738---,00.html
https://graham.umich.edu/media/files/Lead-and-Copper-Rule-Info-Brochure-11x17-44991.pdf
http://graham.umich.edu/project/revised-lead-and-copper-rule
http://graham.umich.edu/project/revised-lead-and-copper-rule

