أ
سعيا لنهار نظيفة
ً
يعمل مكتب الخدمات
البيئية (Bureau of

)Environmental Services

مع سكان بورتالند
ومؤسسات أ
العمال
عىل حماية جودة
المياه ،والصحة العامة،
والبيئة من خالل تجميع
مياه الرصف الصحي
ومعالجتها ،وإنشاء
مجاري الرصف الصحي
وصيانتها ،وإدارة مياه
أ
المطار ،وإصالح جداول
وتجمعات المياه.

ف
النشاءات؟
ما المتوقع ي� أثناء إ

موقع عمل آمن
نحن نسعى للمحافظة عىل سالمتك بجوار موقع
العمل .ويرجى االحتفاظ باألطفال ،والحيوانات
األليفة ،والدراجات ،والسيارات ،والشاحنات
بعي ًدا عن األدوات ،واملاكينات ،واملستلزمات،
وعامل اإلنشاء.
تز
الضوضاء،
وااله�ازات ،والغبار
تحدث أعامل اإلنشاءات ضوضاء ،واهتزازات،
ويتولد عنها الغبار وتعيق أنشطة الحي املعتادة.
تأخ� حركة المرور
ي
تؤدي األعامل إىل بطء حركة املرور يف الجوار.
ويرجى قراءة عالمات املرور واتباع توجيهات
العامل الذين يحملون األعالم.
الوصول إىل ن ز
الم�ل أو مقر العمل
ستتمكن من الوصول إىل منزلك أو مقر عملك،
غري إنك قد ال تتمكن من إيقاف السيارة عىل
مقربة .وسنحاول التأكد من إبقاء املمرات
ومداخل ساحات االنتظار مفتوحة.

ف
النشاءات؟
ما المتوقع ي� أثناء إ
قيود إيقاف السيارة
نحن نسعى للمحافظة عىل سالمتك ،لذلك قد ال تتمكن من إيقاف سيارتك
بالقرب من أماكن العمل ،أو املعدات ،أو املواد .وإذا كانت أطقم العمل تعمل
أمام منزلك مبارشة أو مقر عملك ،قد تحتاج إليقاف سيارتك يف مكان آخر.
تخزين المعدات
يف بعض األحيان ،سنرتك األدوات ،واملاكينات ،واملستلزمات بشارعك طوال
الليل .يرجى البقاء بعي ًدا عنها.
الخدمات المتوفرة
سيمكنك استخدام بالوعات الرصف الصحي ،واملياه ،والخدمات األخرى بينام
نعمل يف شارعك.
ساعات العمل
ساعات العمل من  7:00ص وحتى  6:00م ،من اإلثنني إىل الجمعة.
ويف بعض األحيان نعمل أيام السبت من  7:00ص وحتى  6:00م.
تغي�ات مواعيد العمل وتوقفه
ي
قد تتغري مواعيد العمل ألسباب عديدة مثل الطقس ،واملرور ،واملشكالت
املتعلقة باألدوات ،أو املاكينات ،أو املستلزمات .ويف بعض األحيان ،نحتاج
للتوقف بعد أنواع مختلفة من األعامل ثم إعادة العمل مرة أخرى.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالرقم .503-865-4300

يلتزم مكتب الخدمات البيئية ( )Bureau of Environmental Servicesبتقديم إمكانية وصول مقبولة.
ولطلب ترجمة ،أو تفسير ،أو تعديالت ،أو مرافق إقامة ،أو أية مساعدات إضافية،
يرجى االتصال بالرقم  503-825-4300أو .Oregon Relay Service (TTY) 711
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