
ਘਰਘਰ ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਲੈੱਡਲੈੱਡ 
ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਦੇਦ ੇਖਤਰੇਖਤਰੇ
ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਿਾਂ ਅਤੇ 
ਵਿੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਤੋਂਤੋਂ ਬੱਵਚਆਂਬੱਵਚਆ ਂ
ਦੀਦੀ ਰੱਵਖਆਰੱਵਖਆ ਲਈਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿੀਤੁਸੀਂ ਿੀ 
ਿਰਿਰ ਸਿਦੇਸਿਦੇ ਹੋਹੋ

•  ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦ ੇਝੜਦ ੇ
ਪੇਂਟ, ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸੋ।

•  ਿ ੇਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਝੜ ਰਹ ੇਪੇਂਟ ਨੰੂ ਠੀਿ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ ਿਾਂ ਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਵਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਿੰਮ 
ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਿਾਂਚ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ।

•  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਫਰਸ਼, ਬਾਰੀਆ ਂਦ ੇਵਿਨਾਰ,ੇ ਹੱਥ, ਵਖਡੌਣ ੇਅਤੇ 
ਚੂਸਨੀ ਧੋਿੋ।

•  ਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ1 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਾਲੇ  ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈੱਡ ਜ਼ਵਹਰ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਯਾਦ 
ਵਦਿਾਓ। ਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਿਾਂਚ 
ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਿੋ। ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ 311 ‘ਤ ੇਫੋਨ ਿਰ ੋਵਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ 
ਟੈਸਟ ਵਿੱਥ ੇਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਦੇਦ ੇਜ਼ਵਹਰਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂਤੋਂ ਬਚਣਬਚਣ 
ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਮਦਦਮਦਦ ਿਰਿਰ ਸਿਦੇਸਿਦੇ ਹੋਹ ੋ

311 'ਤੇ'ਤ ੇਫੋਨਫੋਨ ਿਰੋਿਰ:ੋ
•  ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਿੀਤ ੇਿਾਂਦ ੇਿੰਮ ਦੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 

ਦੇਣ ਲਈ।

•  ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ ੇਤਰੀਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ 
ਿਾਣਨ ਲਈ।

•  ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਿ ਮੁਫਤ ਲੈੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਟ ਦਾ 
ਆਡਰ ਵਦਓ। ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਿਮ੍ਹਾਂ ਿਰਨ ਦ ੇ30 ਵਦਨਾਂ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਿ ੇਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋਗੇ।

•  ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਿ 
ਿਰਾਉਣ ਦੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ।

•  ਲੈੱਡ ਜ਼ਵਹਰ ਰੋਿਣ ਬਾਰ ੇਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 
ਦੀਆ ਂਿਧੇਰ ੇਿਾਪੀਆ ਂਮੰਗਿਾਓ।

ਿਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਵਤੰਨ 
ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਦ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿਾਂ 
ਲਈ ਇਮਾਰਤ 1960 (ਿਾਂ 1960 ਅਤੇ 1978 ਦ ੇ
ਵਿਚਿਾਰ ਬਣੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਿਾਣਦਾ ਹ ੈਵਿ 
ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹ)ੈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਹੋਣ ਤ ੇਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਵਿ ਉਹ ਵਿਰਾਏਨਾਮ ੇਤ ੇ
ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨ ਿੇਲੇ ਿਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਣ। ਇਸ 
ਵਿਤਾਬਚ ੇਵਿੱਚ ਮੁੱ ਢਲੀਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿੇਿਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਲਾਗ ੂਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ ਲਈ, nyc.gov/hpd ‘ਤ ੇਿਾਓ 
ਅਤੇ “lead poisoning” (ਲੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਵਹਰਲੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਵਹਰ) ਲਈ ਖੋਿ 
ਿਰੋ। 
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ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, 
nyc.gov/leadfree 'ਤ ੇਿਾਓ।

Punjabi



ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਿੀਿੀ 
ਪਤਾਪਤਾ ਹੋਣਾਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ

ਲੈੱਡ ਇੱਿ ਅਵਿਹਾ ਜ਼ਵਹਰ ਹ,ੈ ਿ ੋਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣ ੇਪੇਂਟ 
ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ, ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਸ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ 
ਿਾਲੇ ਜ਼ਵਹਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਪਿਾਵਣਆ ਿਾਂਦਾ 
ਸਰੋਤ ਹੈ। ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਿਰਿ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਵਸੱਖਣ ਵਿੱਚ 
ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹੈ। 1960 
ਵਿੱਚ ਵਨਊਯਾਰਿ ਸ਼ਵਹਰ (NYC) ਵਿੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤ ੇ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣੀਆ ਂ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਿੰਧਾਂ, ਬਾਰੀਆ,ਂ ਬਾਰੀਆ ਂਦ ੇਵਿਨਾਰ,ੇ 
ਦਰਿਾਵਿਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਤਹਾਂ ਤ ੇਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੇਿਰ ਪੇਂਟ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਲੈੱਡ ਿਾਲਾ 
ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ 
ਬੱਚੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਅਤੇ ਵਖਡੌਣ ੇਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੈੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਵਨਗਲ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ NYC ਵਿੱਚ ਿਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹਨ। 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 
ਲੀਡ ਪੇਂਟ ਦ ੇਖਤਵਰਆ ਂਨੰੂ ਪਿਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੀਿ 
ਿਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿੱਥ ੇ5 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੋਟ ੇਬੱਚੇ ਰਵਹੰਦ ੇ
ਹਨ ਿਾਂ ਹਰ ਹਫਤ ੇ10 ਿਾਂ ਿਧੇਰ ੇਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਿਰਦ ੇ
ਹਨ। ਇਹ ਿਾਨੰੂਨ 1960 (ਿਾਂ 1960 ਅਤੇ 1978 
ਦ ੇਵਿਚਿਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਿਾਣਦਾ ਹ ੈਵਿ 
ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹ)ੈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਅਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿ ੇਇਮਾਰਤ 
ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਿਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਨੰੂਨਿਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਿੀਿੀ ਪਤਾਪਤਾ 
ਹੋਣਾਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ

ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਅਵਧਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਿਾਨਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿਾਂਮਾਵਲਿਾਂ ਨੰੂਨੰੂ ਇਹਇਹ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹ:ੈ

 •  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਿ ਿੋਈ 5 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੋਟ ੇ
ਬੱਚੇ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਿਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਿਾਂ ਿਧੇਰ ੇਘੰਟੇ 
ਪ੍ਤੀ ਹਫਤ ੇਵਬਤਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈੱਡ ਪੇਂਟ ਦ ੇ
ਖਤਵਰਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਿਰੋ।

 •  ਵਿਸੇ ਿੀ ਨਿੇਂ ਵਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਰਵਹਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਇੱਿ ਅਤੇ ਦ ੋਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਵਿਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ 
ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਖਤਵਰਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਾਉਣੀ  
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 •  ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਖਤਵਰਆ ਂਨੰੂ ਠੀਿ ਿਰਨ 
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਆਮ 
ਮੁਰੰਮਤ ਦ ੇਿੰਮ ਿੇਲੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਾਰਿ ਅਵਭਆਸਾਂ ਅਤੇ 
ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ।

 •  ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਦ ੇ100 ਿਰਗ ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਖੇਤਰ 
ਨਾਲ ਿੇੜਿਾੜ ਿਰਨ ਿੇਲੇ, ਬਾਰੀਆ ਂਬਦਲਿਾਉਂਦੇ 
ਸਮੇਂ ਿਾਂ NYC ਦ ੇਹਾਊਵਸੰਗ ਪ੍ੀਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਉਲੰਘਣ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿਰਨ 
ਿੇਲੇ ਅਵਿਹੀਆ ਂਫਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਓ ਵਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅਮਰੀਿੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸੁਰੱਵਖਆ ਏਿੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਮਾਣ-
ਪੱਤਰ ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਵਖਅਤਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਾਰਿਿਾਰਿ ਅਵਭਆਸਾਂਅਵਭਆਸਾਂ 
ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ ਹਨਹਨ:

ਿਾਰਿ ਖੇਤਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਚੇਤਾਿਨੀ 
ਸੰਿੇਤ ਵਚਪਿਾਉਣਾ।

ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਹਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਢੱਿਣਾ ਅਤੇ 
ਫਰਸ਼, ਦਰਿਾਜ਼ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਪਲਾਸਵਟਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਰੋਧੀ ਟੇਪ ਨਾਲ 
ਬੰਦ ਿਰਨਾ।

ਰੋਜ਼ ਿਾਰਿ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਗੱਲੇ ਪੋਚ ੇਨਾਲ ਿਾਂ 
HEPA ਿੈਵਿਊਮ ਨਾਲ ਸਾਫ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਿੰਮ 
ਪੂਰਾ ਹ ੋਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗੱਲੇ ਪੋਚ ੇਨਾਲ ਅਤੇ 
HEPA ਿੈਵਿਊਮ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਿਰਨਾ।

ਇੱਿ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਵਿਅਿਤੀ ਿੰਮ ਪੂਰਾ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਪੱਧਰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਿਾਲੀਆਂ 
ਧੂੜ ਪੱਟੀਆ ਂਿਰਤਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ 
ਨਤੀਵਿਆ ਂਦੀ ਇੱਿ ਨਿਲ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਾਨਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਅਤੇਮਾਵਲਿ ਅਤੇ ਠੇਿੇਦਾਰਾਂਠੇਿੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂਨੰੂ ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਨੰੂਨੰੂ ਿਦੇਿਦ ੇਿੀਿੀ  
ਡ੍ਾਈਡ੍ਾਈ-ਸਿ੍ੇਪਸਿ੍ੇਪ ਿਾਂ ਡ੍ਾਈ-ਸੈਂਡਿਾਂ ਡ੍ਾਈ-ਸੈਂਡ ਵਬਲਿੁਲਵਬਲਿੁਲ ਿੀਿੀ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਿਰਨਾਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹਇਹ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹ:ੈ

 •  ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਤੋਂ ਵਮਵਲਆ ਸਾਲਾਨਾ ਨੋਵਟਸ ਭਰਿ ੇਿਾਪਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ 
ਹ ੈਿ ੇਿੋਈ ਬੱਚੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਿਾਂ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਿਰਦ ੇਹਨ।

 •  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਵਚਤ ਿਰ ੋਿ ੇਵਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਬੱਚਾ ਹ ੈਿਾਂ ਿ ੇਿੋਈ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੋਟਾ 
ਰਵਹਣ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤ ੇ10 ਿਾਂ ਿਧੇਰ ੇਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਿਰਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਿੀਿੀ 
ਪਤਾਪਤਾ ਹੋਣਾਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ

ਲੈੱਡ ਇੱਿ ਅਵਿਹਾ ਜ਼ਵਹਰ ਹ,ੈ ਿ ੋਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣ ੇਪੇਂਟ 
ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ, ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਸ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ 
ਿਾਲੇ ਜ਼ਵਹਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਪਿਾਵਣਆ ਿਾਂਦਾ 
ਸਰੋਤ ਹੈ। ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਿਰਿ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਵਸੱਖਣ ਵਿੱਚ 
ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹੈ। 1960 
ਵਿੱਚ ਵਨਊਯਾਰਿ ਸ਼ਵਹਰ (NYC) ਵਿੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤ ੇ
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣੀਆ ਂ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂਿੰਧਾਂ, ਬਾਰੀਆ,ਂ ਬਾਰੀਆ ਂਦ ੇਵਿਨਾਰ,ੇ 
ਦਰਿਾਵਿਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਤਹਾਂ ਤ ੇਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੇਿਰ ਪੇਂਟ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਲੈੱਡ ਿਾਲਾ 
ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ 
ਬੱਚੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਅਤੇ ਵਖਡੌਣ ੇਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੈੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਵਨਗਲ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ NYC ਵਿੱਚ ਿਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹਨ। 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 
ਲੀਡ ਪੇਂਟ ਦ ੇਖਤਵਰਆ ਂਨੰੂ ਪਿਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਠੀਿ 
ਿਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿੱਥ ੇ5 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੋਟ ੇਬੱਚੇ ਰਵਹੰਦ ੇ
ਹਨ ਿਾਂ ਹਰ ਹਫਤ ੇ10 ਿਾਂ ਿਧੇਰ ੇਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਿਰਦ ੇ
ਹਨ। ਇਹ ਿਾਨੰੂਨ 1960 (ਿਾਂ 1960 ਅਤੇ 1978 
ਦ ੇਵਿਚਿਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਿਾਣਦਾ ਹ ੈਵਿ 
ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹ)ੈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਅਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿ ੇਇਮਾਰਤ 
ਵਿੱਚ ਵਤੰਨ ਿਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਨੰੂਨਿਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਿੀਿੀ ਪਤਾਪਤਾ 
ਹੋਣਾਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ

ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਅਵਧਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਿਾਨਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿਾਂਮਾਵਲਿਾਂ ਨੰੂਨੰੂ ਇਹਇਹ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹ:ੈ

 •  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਿ ਿੋਈ 5 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੋਟ ੇ
ਬੱਚੇ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਿਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਿਾਂ ਿਧੇਰ ੇਘੰਟੇ 
ਪ੍ਤੀ ਹਫਤ ੇਵਬਤਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈੱਡ ਪੇਂਟ ਦ ੇ
ਖਤਵਰਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਿਰੋ।

 •  ਵਿਸੇ ਿੀ ਨਿੇਂ ਵਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਰਵਹਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਇੱਿ ਅਤੇ ਦ ੋਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਵਿਰਾਏ 'ਤ ੇਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ 
ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਖਤਵਰਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਾਉਣੀ  
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 •  ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਖਤਵਰਆ ਂਨੰੂ ਠੀਿ ਿਰਨ 
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਆਮ 
ਮੁਰੰਮਤ ਦ ੇਿੰਮ ਿੇਲੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਾਰਿ ਅਵਭਆਸਾਂ ਅਤੇ 
ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ।

 •  ਲੈੱਡ ਿਾਲੇ ਪੇਂਟ ਦ ੇ100 ਿਰਗ ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਖੇਤਰ 
ਨਾਲ ਿੇੜਿਾੜ ਿਰਨ ਿੇਲੇ, ਬਾਰੀਆ ਂਬਦਲਿਾਉਂਦੇ 
ਸਮੇਂ ਿਾਂ NYC ਦ ੇਹਾਊਵਸੰਗ ਪ੍ੀਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਉਲੰਘਣ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿਰਨ 
ਿੇਲੇ ਅਵਿਹੀਆ ਂਫਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਓ ਵਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅਮਰੀਿੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸੁਰੱਵਖਆ ਏਿੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਮਾਣ-
ਪੱਤਰ ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਵਖਅਤਸੁਰੱਵਖਅਤ ਿਾਰਿਿਾਰਿ ਅਵਭਆਸਾਂਅਵਭਆਸਾਂ 
ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ ਹਨਹਨ:

ਿਾਰਿ ਖੇਤਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਚੇਤਾਿਨੀ 
ਸੰਿੇਤ ਵਚਪਿਾਉਣਾ।

ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਹਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਢੱਿਣਾ ਅਤੇ 
ਫਰਸ਼, ਦਰਿਾਜ਼ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਪਲਾਸਵਟਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਰੋਧੀ ਟੇਪ ਨਾਲ 
ਬੰਦ ਿਰਨਾ।

ਰੋਜ਼ ਿਾਰਿ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਗੱਲੇ ਪੋਚ ੇਨਾਲ ਿਾਂ 
HEPA ਿੈਵਿਊਮ ਨਾਲ ਸਾਫ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਿੰਮ 
ਪੂਰਾ ਹ ੋਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗੱਲੇ ਪੋਚ ੇਨਾਲ ਅਤੇ 
HEPA ਿੈਵਿਊਮ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਿਰਨਾ।

ਇੱਿ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਵਿਅਿਤੀ ਿੰਮ ਪੂਰਾ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈੱਡ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਪੱਧਰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਿਾਲੀਆਂ 
ਧੂੜ ਪੱਟੀਆ ਂਿਰਤਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ 
ਨਤੀਵਿਆ ਂਦੀ ਇੱਿ ਨਿਲ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਾਨਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਅਤੇਮਾਵਲਿ ਅਤੇ ਠੇਿੇਦਾਰਾਂਠੇਿੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂਨੰੂ ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਨੰੂਨੰੂ ਿਦੇਿਦ ੇਿੀਿੀ  
ਡ੍ਾਈਡ੍ਾਈ-ਸਿ੍ੇਪਸਿ੍ੇਪ ਿਾਂ ਡ੍ਾਈ-ਸੈਂਡਿਾਂ ਡ੍ਾਈ-ਸੈਂਡ ਵਬਲਿੁਲਵਬਲਿੁਲ ਿੀਿੀ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਿਰਨਾਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹਇਹ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਿਰਨਾਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹ:ੈ

 •  ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਤੋਂ ਵਮਵਲਆ ਸਾਲਾਨਾ ਨੋਵਟਸ ਭਰਿ ੇਿਾਪਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ 
ਹ ੈਿ ੇਿੋਈ ਬੱਚੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਿਾਂ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਿਰਦ ੇਹਨ।

 •  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਵਚਤ ਿਰ ੋਿ ੇਵਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਬੱਚਾ ਹ ੈਿਾਂ ਿ ੇਿੋਈ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੋਟਾ 
ਰਵਹਣ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤ ੇ10 ਿਾਂ ਿਧੇਰ ੇਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਿਰਦਾ ਹੈ।



ਘਰਘਰ ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਲੈੱਡਲੈੱਡ 
ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਦੇਦ ੇਖਤਰੇਖਤਰੇ
ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਿਾਂ ਅਤੇ 
ਵਿੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਤੋਂਤੋਂ ਬੱਵਚਆਂਬੱਵਚਆ ਂ
ਦੀਦੀ ਰੱਵਖਆਰੱਵਖਆ ਲਈਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿੀਤੁਸੀਂ ਿੀ 
ਿਰਿਰ ਸਿਦੇਸਿਦੇ ਹੋਹੋ

•  ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦ ੇਝੜਦ ੇ
ਪੇਂਟ, ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸੋ।

•  ਿ ੇਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਝੜ ਰਹ ੇਪੇਂਟ ਨੰੂ ਠੀਿ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ ਿਾਂ ਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਵਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਿੰਮ 
ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਿਾਂਚ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ।

•  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਫਰਸ਼, ਬਾਰੀਆ ਂਦ ੇਵਿਨਾਰ,ੇ ਹੱਥ, ਵਖਡੌਣ ੇਅਤੇ 
ਚੂਸਨੀ ਧੋਿੋ।

•  ਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ1 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਾਲੇ  ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈੱਡ ਜ਼ਵਹਰ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਯਾਦ 
ਵਦਿਾਓ। ਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਿਾਂਚ 
ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਿੋ। ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ 311 ‘ਤ ੇਫੋਨ ਿਰ ੋਵਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ 
ਟੈਸਟ ਵਿੱਥ ੇਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਦੇਦ ੇਜ਼ਵਹਰਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂਤੋਂ ਬਚਣਬਚਣ 
ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਮਦਦਮਦਦ ਿਰਿਰ ਸਿਦੇਸਿਦੇ ਹੋਹ ੋ

311 'ਤੇ'ਤ ੇਫੋਨਫੋਨ ਿਰੋਿਰ:ੋ
•  ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਿੀਤ ੇਿਾਂਦ ੇਿੰਮ ਦੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 

ਦੇਣ ਲਈ।

•  ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ ੇਤਰੀਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ 
ਿਾਣਨ ਲਈ।

•  ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਿ ਮੁਫਤ ਲੈੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਟ ਦਾ 
ਆਡਰ ਵਦਓ। ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਿਮ੍ਹਾਂ ਿਰਨ ਦ ੇ30 ਵਦਨਾਂ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਿ ੇਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋਗੇ।

•  ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਿ 
ਿਰਾਉਣ ਦੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ।

•  ਲੈੱਡ ਜ਼ਵਹਰ ਰੋਿਣ ਬਾਰ ੇਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 
ਦੀਆ ਂਿਧੇਰ ੇਿਾਪੀਆ ਂਮੰਗਿਾਓ।

ਿਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਵਤੰਨ 
ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਦ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿਾਂ 
ਲਈ ਇਮਾਰਤ 1960 (ਿਾਂ 1960 ਅਤੇ 1978 ਦ ੇ
ਵਿਚਿਾਰ ਬਣੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਿਾਣਦਾ ਹ ੈਵਿ 
ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹ)ੈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਹੋਣ ਤ ੇਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਵਿ ਉਹ ਵਿਰਾਏਨਾਮ ੇਤ ੇ
ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨ ਿੇਲੇ ਿਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਣ। ਇਸ 
ਵਿਤਾਬਚ ੇਵਿੱਚ ਮੁੱ ਢਲੀਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿੇਿਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਲਾਗ ੂਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ ਲਈ, nyc.gov/hpd ‘ਤ ੇਿਾਓ 
ਅਤੇ “lead poisoning” (ਲੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਵਹਰਲੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਵਹਰ) ਲਈ ਖੋਿ 
ਿਰੋ। 
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ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, 
nyc.gov/leadfree 'ਤ ੇਿਾਓ।

Punjabi



ਘਰਘਰ ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਲੈੱਡਲੈੱਡ 
ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਦੇਦ ੇਖਤਰੇਖਤਰੇ
ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਿਾਂ ਅਤੇ 
ਵਿੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਿਾਲੇਿਾਲੇ ਪੇਂਟਪੇਂਟ ਤੋਂਤੋਂ ਬੱਵਚਆਂਬੱਵਚਆ ਂ
ਦੀਦੀ ਰੱਵਖਆਰੱਵਖਆ ਲਈਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿੀਤੁਸੀਂ ਿੀ 
ਿਰਿਰ ਸਿਦੇਸਿਦੇ ਹੋਹੋ

•  ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦ ੇਝੜਦ ੇ
ਪੇਂਟ, ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸੋ।

•  ਿ ੇਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਝੜ ਰਹ ੇਪੇਂਟ ਨੰੂ ਠੀਿ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ ਿਾਂ ਿ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਵਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਿੰਮ 
ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਿਾਂਚ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ 311 ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ।

•  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਫਰਸ਼, ਬਾਰੀਆ ਂਦ ੇਵਿਨਾਰ,ੇ ਹੱਥ, ਵਖਡੌਣ ੇਅਤੇ 
ਚੂਸਨੀ ਧੋਿੋ।

•  ਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ1 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਾਲੇ  ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈੱਡ ਜ਼ਵਹਰ ਟੈਸਟ ਿਰਨ ਲਈ ਯਾਦ 
ਵਦਿਾਓ। ਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਿਾਂਚ 
ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਿੋ। ਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ 311 ‘ਤ ੇਫੋਨ ਿਰ ੋਵਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ 
ਟੈਸਟ ਵਿੱਥ ੇਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਲੈੱਡਲੈੱਡ ਦੇਦ ੇਜ਼ਵਹਰਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂਤੋਂ ਬਚਣਬਚਣ 
ਵਿੱਚਵਿੱਚ ਮਦਦਮਦਦ ਿਰਿਰ ਸਿਦੇਸਿਦੇ ਹੋਹ ੋ

311 'ਤੇ'ਤ ੇਫੋਨਫੋਨ ਿਰੋਿਰ:ੋ
•  ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਿੀਤ ੇਿਾਂਦ ੇਿੰਮ ਦੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 

ਦੇਣ ਲਈ।

•  ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ ੇਤਰੀਵਿਆ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ 
ਿਾਣਨ ਲਈ।

•  ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਿ ਮੁਫਤ ਲੈੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਟ ਦਾ 
ਆਡਰ ਵਦਓ। ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਿਮ੍ਹਾਂ ਿਰਨ ਦ ੇ30 ਵਦਨਾਂ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਿ ੇਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋਗੇ।

•  ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਿ 
ਿਰਾਉਣ ਦੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ।

•  ਲੈੱਡ ਜ਼ਵਹਰ ਰੋਿਣ ਬਾਰ ੇਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 
ਦੀਆ ਂਿਧੇਰ ੇਿਾਪੀਆ ਂਮੰਗਿਾਓ।

ਿਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਵਤੰਨ 
ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਦ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿਾਂ 
ਲਈ ਇਮਾਰਤ 1960 (ਿਾਂ 1960 ਅਤੇ 1978 ਦ ੇ
ਵਿਚਿਾਰ ਬਣੀ ਹ ੈਅਤੇ ਮਿਾਨ-ਮਾਵਲਿ ਿਾਣਦਾ ਹ ੈਵਿ 
ਇਮਾਰਤ ਤ ੇਲੈੱਡ ਿਾਲਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਹ)ੈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਹੋਣ ਤ ੇਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਵਿ ਉਹ ਵਿਰਾਏਨਾਮ ੇਤ ੇ
ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨ ਿੇਲੇ ਿਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਵਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਣ। ਇਸ 
ਵਿਤਾਬਚ ੇਵਿੱਚ ਮੁੱ ਢਲੀਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿੇਿਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਲਾਗ ੂਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ ਲਈ, nyc.gov/hpd ‘ਤ ੇਿਾਓ 
ਅਤੇ “lead poisoning” (ਲੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਵਹਰਲੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਵਹਰ) ਲਈ ਖੋਿ 
ਿਰੋ। 

EHS1324041 - 10.19

ਲੈੱਡ ਦ ੇਜ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, 
nyc.gov/leadfree 'ਤ ੇਿਾਓ।
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