Một chuẩn mực quan trọng về chất lượng nước đã
đạt được
Nước bây giờ chảy trở lại trong nhóm 15 trường đầu tiên là một phần trong chương trình của sở
học chánh để thay thế các ống nước trong tất cả 90 trường học và chương trình PPS. 15 trường
đầu tiên này là một chương trình thí điểm để giúp nhóm đánh giá chất lượng nước của sở học
chánh giải quyết các vấn đề không lường trước được và cải tiến các phương pháp trở nên hiệu
quả hơn khi chúng tôi chuyển sang các trường tiếp theo.
Công việc thay thế các vòi nước uống tại 15 trường học tiếp theo sẽ bắt đầu trong thời gian
ngắn, và các nhà thầu sẽ sớm nộp hồ sơ dự thầu cho công việc của các trường học nhóm thứ ba.
Các trường học trong nhóm thứ hai là: Beach K-5, Boise-Eliot K-8, Chavez K-8, Clarendon Head
Start, Creston K-8, George Middle School, James John K-5, Trường trung học Jefferson, King K- 8,
Trường Trung học cấp hai Ockley Green, Peninsula K-5, Rosa Parks K-5, Sitton K-5, Vernon K-8 và
Woodlawn K-5.
Các nhân viên làm việc cuối buổi chiều, tối và cuối tuần để tránh quấy rối các lớp học. PPS đang
có kế hoạch thay các vòi nước uống và ống nước trong nhà bếp ở tất cả các trường học vào mùa
hè năm 2018. Công việc này không bao gồm các vòi nước uống trong lớp học, công việc đòi hỏi
phải kéo dàii hơn và sẽ được thay thế sau đó khi làm việc theo lịch trình để tuân theo luật
Americans with Disabilities Act.
Kế hoạch từng bước để giải quyết chất lượng nước
Sở học chánh đang sử dụng phương pháp từng bước để cô lập nơi có các vấn đề chì và đồng
cao. Nó bắt đầu bằng việc thay thế các vòi nước trước, sau đó thử nghiệm lại trước khi chuyển
sang bước phức tạp và đắt tiền bằng cách đập phá tường để thay đổi ống nước. Qua chương
trình thí điểm, sở học chánh đã giải quyết được hầu hết các vấn đề chất lượng nước của 15
trường đầu tiên qua việc chỉ thay thế vòi nước.
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