
البیئیة للجودة تكساس لجنة  

 
علیھ الحصول ونیة الطلب باستالم إشعار  

المنفصل البلدي الصحي الصرف نظام تصریح  (MS4) 

 تعدیل

التصریح رقم . WQ0004350000 

تارانت اإلقلیمیة المیاه ومنطقة ، 76102 تكساس ، وورث فورت ، تكساس شارع 200 ، وورث فورت مدینة تقدمت .طلب   ، 
البیئة لجودة تكساس لجنة إلى بطلب ، 76102 تكساس ، وورث فورت ، درایف نورثساید إیست 800  (TCEQ) القضاء لتعدیل  

النظام تصریح رقم تكساس في الملوثات تفریغ على  (TPDES) WQ0004350000 ( رقم البیئة حمایة وكالة تعریف رقم  
TXS000901) الصرف نظام من التصریفات وتجدید الجاف الطقس فحص مراقبة برنامج في الفینول اختبار بإزالة للسماح  

مقاطعات في ، الزراعیة األراضي باستثناء ، وورث فورت من بالمدینة الشركة حدود داخل والموجود للبلدیة التابع المنفصل الصحي  
-76129 ، 76127،76126 ، 76124-76101) تكساس ، ووایز باركر ، جونسون ، دینتون ، تارانت

76137،76140،76147،76148،76150،76155،76161-76164،76166 ، 76177،76179-
المنفصل الصحي الصرف نظام من التصریف طریق .(76244 و ، 76182،76185،76191-76193،76195-76199  

استلمت .الوالیة في السطحیة المیاه إلى للبلدیة  TCEQ والنسخ للعرض متاح التصریح طلب .2022 أغسطس 30 في الطلب ھذا  
 .Fort Worth City Hall Annex ، 908 Monroe Street ، Fort Worth ، Texas في

على والسواحیلیة واإلسبانیة والصومالیة العربیة باللغات البدیلة اللغات إشعارات تتوفر .البدیلة اللغة إشعار  
https://www.tceq.texas.gov/permitting/wastewater/plain-language-summaries-
and-public-notices. El aviso de idioma alternativo en español está disponible en 
https://www.tceq.texas.gov/permitting/wastewater/plain-language- summaries-
and-public-notices. 

في التنفیذي المدیر قرر .إضافي إشعار  TCEQ المراجعة اكتمال بعد .للتطبیق فنیة مراجعة بإجراء وسیقوم إداریًا مكتمل الطلب أن  
األولي والقرار التطبیق إشعار نشر سیتم .الطلب بشأن أولیًا قراًرا ویصدر تصریح مشروع یعد أن التنفیذي للمدیر یجوز ، للطلب الفنیة  

لھذا البریدیة القائمة في جودینالمو أولئك وإلى المقاطعة مستوى على البریدیة القائمة في الموجودین أولئك إلى بالبرید وإرسالھ  
العامة التعلیقات لتقدیم النھائي الموعد اإلشعار ھذا سیتضمن .الطلب . 

إتاحة ھو العام االجتماع من الغرض .الطلب ھذا حول عام اجتماع طلب أو عامة تعلیقات تقدیم یمكنك .العام االجتماع / العامة التعلیقات  
ھناك أن التنفیذي المدیر قرر إذا عاًما اجتماًعا البیئة لجودة تكساس لجنة ستعقد .التطبیق حول األسئلة طرح أو التعلیقات لتقدیم الفرصة  

علیھا متنازع قضیة استماع جلسة لیس العام االجتماع .المحلي المشرع ذلك طلب إذا أو بالطلب العام االھتمام من كبیرة درجة . 

الوقت في التعلیقات جمیع في التنفیذي المدیر سینظر ، العامة التعلیقات لتقدیم لنھائيا الموعد بعد .علیھا متنازع قضیة لسماع فرصة  
متنازع استماع لجلسة مباشرة الطلب إحالة تتم لم ما .الھامة أو والمادیة الصلة ذات العامة التعلیقات جمیع على رًدا ویعد المناسب  

األشخاص ھؤالء وإلى عامة تعلیقات قدم من كل إلى بالبرید الطلب بشأن التنفیذي المدیر وقرار التعلیقات على الرد إرسال سیتم ، علیھا  
في النظر إعادة لطلب تعلیمات أیًضا البریدیة المراسالت ستوفر ، التعلیقات تلقي حالة في .الطلب لھذا البریدیة القائمة في الموجودین  
مشابھ قانوني إجراء ھي علیھا المتنازع االستماع جلسة .علیھا متنازع قضیة بشأن استماع جلسة ولطلب التنفیذي المدیر قرار  

الوالیة مقاطعة محكمة في المدنیة للمحاكمة . 

ورقم الطلب مقدم اسم ؛ ھاتفك ورقم وعنوانك اسمك :طلبك في التالیة البنود تضمین علیك یجب ، علیھا متنازع استماع جلسة لطلب  
سلبًا تأثرك لكیفیة محدًدا وصفًا ؛ المقترحة للمنشأة بالنسبة بك الخاصة األنشطة / الممتلكات ومسافة موقع ؛ المقترح التصریح  



أنا]" والبیان التعلیق فترة خالل ترسلھا والتي علیھا المتنازع الوقائع قضایا بجمیع قائمة ؛ الناس لعامة مشتركة غیر بطریقة بالمنشأة  
جمعیة أو مجموعة عن نیابة علیھا متنازع استماع جلسة طلب تقدیم تم إذا ."علیھا متنازع قضیة بشأن استماع جلسة أطلب [نحن /  
سیتأثر الذي المجموعة من فرد الفعلي والعنوان باالسم تحدید ؛ المستقبلیة المراسالت لتلقي المجموعة ممثل الطلب یعین أن یجب ،  

أو المنشأة من والمسافة المتأثر العضو بموقع یتعلق فیما أعاله مناقشتھا تمت التي المعلومات تقدیم ؛ المقترح النشاط أو بالمنشأة سلبًا  
المجموعة بھدف لحمایتھا المجموعة تسعى التي المصالح ترتبط كیف وشرح ؛ العضو سیتأثر ولماذا كیف شرح ؛ النشاط . 

متنازع استماع جلسة أو النظر إلعادة طلبات وأي الطلب التنفیذي المدیر سیرسل ، الساریة والطلبات التعلیقات فترات جمیع إغالق بعد  
للجنة مقرر اجتماع في فیھا للنظر البیئة لجودة تكساس لجنة مفوضي إلى علیھا . 

الوقت في تعلیقاتھ في الطلب مقدم قدمھا التي القضایا بشأن علیھا متنازع استماع جلسة طلب على الموافقة فقط للمفوضیة یجوز  
حول علیھا المتنازع القضایا على االستماع جلسة موضوع فسیقتصر ، استماع جلسة منح تم إذا .الحقًا سحبھا یتم لم والتي المناسب  
فترة خالل المقدمة المیاه بجودة المتعلقة والجوھریة الصلة ذات بالمخاوف المتعلقة والقانون الوقائع من المختلطة األسئلة أو الوقائع  

 .التعلیق

إضافتك فستتم ، التنفیذي المدیر قرار في النظر إعادة أو علیھا متنازع استماع لجلسة طلبًا أو عامة تعلیقات قدمت إذا .البریدیة القائمة  
ذلك إلى باإلضافة .بالبرید الموظفین كبیر مكتب یرسلھا التي المستقبلیة العامة اإلشعارات لتلقي المحدد التطبیق لھذا البریدیة القائمة إلى  

البریدیة القائمة (2) أو / و ؛ التصریح ورقم المحدد الطلب مقدم السم الدائمة البریدیة القائمة (1) :في كوضع یتم أن طلب یمكنك ،  
القائمة بوضوح حدد ، للمقاطعة البریدیة القائمة أو / و الدائمة البریدیة القائمة في وضعك یتم أن في ترغب كنت إذا .معینة لمقاطعة  

مكتب إلى طلبك وأرسل (القوائم)  TCEQ أدناه العنوان على الموظفین لكبیر . 

على للمفوضین المتكاملة البیانات قاعدة بزیارة قم ، التطبیق حالة حول تفاصیل على للحصول .اإلنترنت عبر المتوفرة المعلومات  
www.tceq.texas.gov/goto/cid. العلوي الجزء في والموجود ، التطبیق لھذا التصریح رقم باستخدام البیانات قاعدة في ابحث  

اإلشعار ھذا من . 

على إلكترونیًا إما العامة والطلبات التعلیقات تقدیم یجب .الوكالة ومعلومات اتصاالت  
https://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/ ، الموظفین كبیر مكتب ، البیئة لجودة تكساس لجنة إلى كتابةً  أو  ، 
MC-105 ، ورقم اسمك ذلك في بما ، تقدمھا اتصال معلومات أي بأن العلم یرجى .3087-78711 تكساس ، أوستن ، 13087 .ص  

ھذا التصریح طلب حول المعلومات من لمزید .للوكالة العام السجل من جزًءا ستصبح الفعلي وعنوانك اإللكتروني بریدك وعنوان ھاتفك  
العام التعلیم ببرنامج االتصال یرجى ، التصریح عملیة أو  TCEQ ، الویب موقع زیارة أو 4040-687-800-1 على ، المجاني الرقم  

على بھم الخاص  www.tceq.texas.gov/goto/pep. Si desea información en Español، puede llamar al 1-800-
687-4040. 

   

أعاله المذكورة العناوین على تارانت في اإلقلیمیة المیاه ومنطقة وورث فورت مدینة من المعلومات من مزید على الحصول أیًضا یمكن  
7251-392-817 الرقم على ، وورث فورت مدینة ، البیئي البرنامج مدیر ، راجالند جولي بالسیدة االتصال طریق عن أو . 

 

2022 أكتوبر 12 :اإلصدار تاریخ  

 




