
Biểu Mẫu Theo Dõi Hóa Chất Diện Rộng 
(Universal Chemical Monitoring Form) 

Vi Phạm Theo Dõi Hóa Chất 
331-691 • Tháng 06/2022 

Thông Báo Cho Người Sử Dụng Hệ Thống Nước 

Chúng tôi, Hệ Thống Nước                                            , I.D.                , tại Quận                        , được yêu cầu thường xuyên theo dõi 
nước uống của quý vị để tìm ra các chất gây ô nhiễm cụ thể.  Kết quả theo dõi thường xuyên sẽ cho biết nước uống của quý vị có đạt 
tiêu chuẩn sức khỏe hay không.  Chúng tôi đã không đáp ứng được các yêu cầu theo dõi của mình đối với những hóa chất được liệt 
kê dưới đây trong khoảng thời gian quy định và do đó không thể chắc chắn về chất lượng nước uống của quý vị tại thời điểm đó. 

Hóa Chất Gây Ô Nhiễm Được Yêu Cầu Từ Được Yêu Cầu Tới 

 Nitrat   

 Chì và Đồng   

 Tổng Trihalomethane   

 Axit Haloacetic   

 Bromate   

 Thạch tín   

 Complete Inorganic Contaminants (IOCs, Các 
Chất Ô Nhiễm Vô Cơ Hoàn Chỉnh) 

  

 Volatile Organic Contaminants (VOCs, Các Chất 
Ô Nhiễm Hữu Cơ Dễ Bay Hơi) 

  

 Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS, 
Chất Per- và Polyfluoroalkyl) 

  

 Thuốc trừ sâu   

 Thuốc diệt cỏ   

 Khác   

Tại thời điểm này: 
 Các mẫu chúng tôi yêu cầu đối với (các) chất gây ô nhiễm được chọn ở trên đã được thu thập cho giai đoạn hiện tại. 
 Chúng tôi sẽ thu thập các mẫu trong tương lai theo yêu cầu. 
 Thông tin khác dành cho khách hàng. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ _____________________ theo số (       )_____-________ hoặc_______________________. 
    Chủ sở hữu hoặc Nhà điều hành     Số điện thoại                    Địa chỉ 
 
Thông báo này được gửi đến quý vị bởi Hệ Thống Nước___________________ vào ____/____/____. 

Biểu Mẫu Chứng Nhận Thông Báo Công Khai Về Việc Theo Dõi Hóa Chất 
(Chemical Monitoring Public Notice Certification Form) 
Phần này phải được hệ thống nước hoàn thành. Chữ ký bên dưới cho biết thông báo chứa tất cả yếu tố bắt buộc. 

Hoàn thành các mục sau (đánh dấu tất cả các ô phù hợp): 

❑ Thông báo được gửi qua đường bưu điện đến tất cả khách hàng sử dụng nước vào ____/____/____. 

❑ Thông báo được trao tận tay cho tất cả khách hàng sử dụng nước vào ____/____/____. 

❑ Thông báo có trong Consumer Confidence Report (Báo Cáo Niềm Tin Người Tiêu Dùng) thường niên (đính kèm bản sao).    

❑ Thông báo được đăng tại ____________________________ vào ____/____/____. 

     (Chỉ Dành Cho Sở Phê Duyệt)                        
 
____________________________________        ____________________________           ____/____/____ 
Chữ ký của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành                                 Vị trí                                              Ngày 

Gửi bản sao của thông báo đã hoàn thành và chứng nhận đến 
Office of Drinking Water, Water Quality Section 
PO Box 47822 
Olympia, WA 98504-7822 
FAX (360)236-2252 

Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, 
vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc email đến civil.rights@doh.wa.gov. 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov

