
  

  

  :FIRSTزيزنا ع

في خضم عملية  Home Forwardنكتب إليك لنعلمك بخططنا الختبار المبنى الذي توجد به شقتك بحثًا عن غاز الرادون. إن 
االختبار، والتخفيف عند الحاجة، وإعادة االختبار لجميع مجتمعات اإلسكان العامة لدينا للكشف عن الرادون. وسيتم االنتهاء من 

. ما زلنا في طور اإلعداد لجدولة اختبار المبنى الخاص بك، وسنتواصل معك بمزيد من 2020هذا العمل بحلول نهاية عام 
تتوفر لدينا. في غضون ذلك، نريد أن نخبرك بما يمكن توقعه، وطرق لتقليل التواجد المحتمل للرادون في المعلومات عندما 

  شقتك.
 

  ما الرادون؟
الرادون هو غاز مشع يوجد بشكل طبيعي وال يمكنك رؤيته أو شمه أو تذوقه. وهو موجود في األرض في جميع أنحاء العالم، 

األرضيات والجدران والفجوات حول األنابيب واألرضيات المعلقة وغيرها من مناطق ويدخل المباني عبر التصدعات في 
المباني حيث يجد الغاز مقاومة أقل عند الدخول. وعندما يكون موجودًا، فغالبًا ما يوجد في أماكن قريبة من األرض، مثل 

  بنى آخر.الطوابق السفلية والطوابق المنخفضة من المنازل أو المباني السكنية أو أي م
 

  ما المخاطر الصحية؟
إن التعرض لمستويات عالية من الرادون على مدى عدة سنوات يزيد من خطر اإلصابة بسرطان الرئة. يساعد دوران الهواء، 

مثل فتح النوافذ واألبواب، على تقليل غاز الرادون. يتضمن هذا الخطاب معلومات حول طرق الحد من مخاطر الرادون 
   األخرى في منزلك. والمخاطر الصحية

 
  أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

  على موقعنا على http://www.HomeForward.org/RadonInfo ،بما في ذلك سياسة الرادون لدينا ،
 جانب روابط لموارد أخرى.واألسئلة الشائعة، وترجمة هذا الخطاب بلغات متعددة، إلى   

  :على الموقع اإللكتروني لهيئة الصحة في والية أوريغون
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HEALTHYNEIGHBORHOODS

RADONGAS/Pages/healthrisks.aspx/   
  :على الموقع اإللكتروني لوكالة حماية البيئةhttps://www.epa.gov/radon   

ون وهيئات اإلسكان العام في جميع أنحاء البالد. ونتوقع أن يتم إلقاء الضوء وقد كنا نعمل مع مراسل عن قصة حول غاز الراد
في المقال. قد يكون من المرهق أن تتعرف على شيء يمكن أن يؤثر في منزلك من قراءة األخبار أو  Home Forwardعلى 

ولماذا. ال يقتصر الرادون على  Home Forwardمشاهدتها، ونحن نريدك أن تحصل على كل الحقائق حول ما تقوم به 
تحتوي على  Home Forwardاإلسكان العام، لكننا نشعر بأنه من المهم أن نجري هذا االختبار وأن نضمن أن عقارات 

  مستويات منخفضة بما فيه الكفاية من الرادون.

 


