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US Ecology Detroit South تجديد ترخيص تشغيل النفايات الخطرة ل 

 

( اجتماعًا عاًما افتراضيًا لمنح أفراد المجتمع فرصة EGLEستعقد إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان )

 EGLE .USوعملية مراجعة ترخيص  US Ecology Detroit Southللتعرف على طلب تجديد الترخيص المقدم من 

Ecology Detroit South   المعروف أيًضا باسمEQ Detroit  هو موقع مرخص لمعالجة النفايات الخطرة وتخزينها، ويقع ،
 19-كوفيد . يُعقد هذا االجتماع إلكترونيًا بسبب القيود المرتبطة بوباء(Frederick Street in Detroit 1923وان )العن في

(COVID-19) . 
 

ا  سنوات على األقل 10كل ن تج دد أيجب  تراخيص مواقع النفايات الخطرة إن   يتيح الفرصة لتأكيد دقة معلومات الموقع في  مم 

  مع هوضيح متطلبات الترخيص، وتعزيزتل إمكانية يتيح لهاومراجعة العمليات وتحسين الترخيص. كما أنه  وتحديثها الترخيص
 USموقع لطلب الحاليًا بمراجعة  (EGLE) البيئة والبحيرات الكبرى والطاقةإدارة  حماية للمجتمع. تقومما يوفره من 

Ecology Detroit South . 
 

بالمشاركة مع المجتمع وفي كثير من األحيان، بما   ملتزمة (EGLE)إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان  "

تلبية احتياجات  كيفية يتجاوز متطلبات القوانين، لضمان الشفافية في عمليات الترخيص لدينا. نريد أن نسمع من المجتمع حول 
إدارة  قال آل تايلور، مدير قسم النفايات الخطرة في قسم إدارة المواد فيكما  ه العملية".خالل هذبأفضل الطرق أفراد المجتمع 

 .(EGLE) البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة ا
 

واإلجابة   (EGLE) إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان يرجى االنضمام إلينا لالستماع مباشرة إلى موظفي

  عنعرًضا   تضمن. وسي2020ديسمبر كانون الثاني/ 10. سيبدأ االجتماع الساعة السادسة مساء. في يوم الخميس معلى أسئلتك
  . يلي ذلك جلسة أسئلة وأجوبة مع موظفي(EGLE) البيئة والبحيرات الكبرى والطاقةإدارة  عمليات الموقع وعملية ترخيص

 راجعة طلب التجديد، واإلشراف على عمليات الموقع.تشمل م، وسوف (EGLE) البيئة والبحيرات الكبرى والطاقةإدارة 
 

بدون تسجيل؛ أو   االنضمام عندما يبدأ االجتماع؛ ما عليك سوى  التسجيل المسبقبالقيام  يمكن لألفراد المهتمين بالحضور

 . 881478واستخدام رمز المؤتمر   0529-787-213أولئك الذين ليس لديهم اتصال باإلنترنت يمكنهم االتصال بالرقم 

 
   www.Michigan.gov/USEcologyDetroitSouth ضغط على الرابط التالياللمعرفة المزيد قبل االجتماع، يرجى 

 (EGLE) البيئة والبحيرات الكبرى والطاقةإدارة  شرافإق بتتعلفي القائمة البريدية للموقع لتلقي تحديثات  االشتراكو
 . US Ecology Detroit Southفي  الطلب للتشغيل ومراجعة 

 

على األفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة لغوية أو تسهيالت للمشاركة الفعالة في االجتماع التواصل مع السيد أندرو بارتابل على  
 لطلب لغة معينة، التنقل، التواصل البصري والسمعي، الترجمة، و/ أو أي مساعدة أخرى. 3813-290-517    الهاتف  رقم

 
تقوم بالتمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الدين، أو العمر ، أو  ال(EGLE) إن إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة

، أو الميول السياسية ، أو الطول، أو الوزن، أو المعلومات الوراثية، اإلعاقة جتماعية، أواإل صل القومي، أو اللون، أو الحالةألا

mailto:GreenbergJ@Michigan.gov
https://zoom.us/webinar/register/WN_iCXitKxDSgquAUIOqMp6qw
https://zoom.us/webinar/register/WN_iCXitKxDSgquAUIOqMp6qw
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http://www.michigan.gov/USEcologyDetroitSouth
https://public.govdelivery.com/accounts/MIDEQ/subscriber/new


 

 

النتقام ، كما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح  حظر الترهيب واوت الجنسي، في إدارة أي من برامجها أو أنشطتها، الميولأو 
 .EGLE}  عدم التمييز في برامج، 024-09رقم  EGLEسة اسي رأنظ {. المعمول بها
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