
کو فراہم کرده پالسڻک کے تھیلے میں ڈالیں، اسے  2اور بوتل #  1بھری ہوئی بوتل #  •
) Chain-of-Custodyسربمہر کریں اور سربمہر شده تھیال اور مکمل شده چین آف کسڻڈی (

 فارم ڈبے میں رکھیں۔
 پیکنگ ڻیپ سے یا اندر موجود براؤن ڻیپ کو نمدار کر کے ڈبے کو سیل کریں۔  •
کا پچھال کاغذ اتاریں اور اسے ڈبے ) Merchandise Return Label(مرچنڈائز ریڻرن لیبل  •

 کے باہر  پتہ کے موجوده لیبل پر چسپاں کریں۔
کی جانب سے "پک اپ  USPSکے کسی بھی ڈاکخانے میں لے جائیں یا  USPSڈبے کو  •

 شیڈول کروا لیں'۔ ڈبے کو ڈاک کے نیلے ڈبے میں مت ڈالیں۔
ہفتوں کے اندر واپس موصول نہیں ہوا، تو نمونوں کا  2اگر ڈبہ وصول کئے جانے کے  •

 تجزیہ نہیں کیا جائے گا۔
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 )کٹ مشتمل پر بوتلوں 2( کٹ کی کرنے ڻیسٹ موجودگی کی سیسے میں پانی کے پینے
 ہدایات بقدم قدم لیے کے

 سواالت؟
DEP سیسہ کے )Lead (کریں کال کو یونٹ 

595-5364 )718( 
 

 Urdu – February, 2018 گے جائیں دیئے کر ارسال نتائج کو آپ بعد ہفتے 6 سے 3 کے ہونے موصول کٹ کی آپ: نوٹ

 مت پانی تک گھنڻے 6 از کم 1
 ۔کریں استعمال

ڻائلٹ کا فلش ڻینک چالنا یا پینے کا پانی ، اس میں برتن دھونا •
 بھرنا شامل ہے۔

اگر آپ کو اس دوران پانی درکار ہے تو دیگر کوئی برتن بھر  •
 کے رکھ لیں۔

عمارت میں ایک سے زیاده خاندان رہتے ہوں تو الزمی  اگر اس •
نہیں ہے کہ دوسرے اپارڻمنڻس میں بھی پانی کے استعمال پر پابندی 

 لگائی جائے
 

#1 

(زرد لیبل) سنک کی ڻونڻی کے نیچے رکھیں اور صرف ڻھنڈے پانی  1بوتل #  •
 کی ڻونڻی کھول دیں۔

 پوری سے ذرا کم بھریں۔ مضبوطی سے ڈھکن لگا دیں۔ 1بوتل #  •
 ڻھنڈے پانی کی ڻونڻی کھلی رہنے دیں۔ •
 پر اور چین آف کسڻڈی  1پانی لینے کی تاریخ اور وقت بوتل #  •
)Chain-of-Custodyفارم پر الزمی لکھیں۔ ( 

 لینا پانی پہال

 کریں حاصل 1#  نمونہ 3
 لینا پانی پہال

#1 

غیر فلڻرشده پانی کا نمونہ باورچی خانے یا باتھ روم کے سنک کی ڻونڻی  •
فارم پر  )Chain-of-Custody(سے لیا جانا چاہیئے اور مقام کو چین آف کسڻڈی 

 درج کیا جانا چاہیئے۔
جو کہ ڻونڻی کے (لگا ہوا ہے ) aerator(اگر منتخب کرده ڻونڻی پر ایئریڻر  •

 اسے اپنی جگہ پر لگا رہنے دیں۔تو  ،)منہ پر لگی جالی ہوتی ہے
اگر ڻونڻی پر  پیچھے فلڻر لگا ہوا ہے تو اسے اتار دیں یا اسے بائی پاس کر  •

 دیں۔

 2 نمونے کا ایک مقام منتخب کریں

 یا

 شده فلڻر غیر

 بھجوائیں واپس پر طور فوری نمونے

 منٹ چل جائے تو 2سے  1جب ڻھنڈا پانی  •
 بھرنا شروع کریں) نارنجی لیبل( 2# بوتل 

پوری سے ذرا کم بھریں۔ مضبوطی سے ڈھکن  2بوتل #  •
 لگا دیں۔

 پانی بند کر دیں۔ •
پر اور چین آف  2پانی لینے کی تاریخ اور وقت بوتل #  •

 ) فارم پر الزمی لکھیں۔Chain-of-Custodyکسڻڈی (

#2 

 کریں حاصل 2#  نمونہ 4
 کریں فلش منٹ 1-2

 فلش منٹ 1-2

#2 
 اخراجات کے ڈاک شده ادا سے پہلے

 کسڻڈی آف چین 5
 کریں مکمل

 ہے الزمی تکمیل

لف شده چین آف کسڻڈی فارم مکمل کریں، چاہے آپ نے یہ پہلے  •
 بھی مکمل کیا ہو۔

) مکمل طور پر بھریں ورنہ 4سے  1'نمونہ لینے کی معلومات' ( •
 شاید آپ کے نمونے کا تجزیہ نہ کیا جائے۔

مطابق بہترین جواب دیں۔ کا اپنے علم کے ) 12سے  5(سوالنامے  •
پر ' معلوم نہیں'سکتیں تو /اگر آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے

 نشان لگائیں یا خالی چھوڑ دیں۔
 نیچے دستخط کریں اور تاریخ ڈالیں۔  •
 دوسرا صفحہ اپنے ریکارڈ کے لیے سنبھال لیں۔ •
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