2020 ਸੈਪਟਿਕ ਟਸਸਿਮ ਮੈਂਿੇਨੈਂਸ ਟਿਬੇਿ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ:
ੀਂ ਸ਼ਵਖੇ ਸੈਪ੍ਸ਼ਟਕ ਸ਼ਸਸਟਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦ ਮਲਕ ਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨੱ ਜ ਸ਼ਨਵਾਸ ਹੋਵੇ।
• ਵ੍ਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟ
• ਸ਼ਸਹਤ ਸ਼ਵਭਾਗ ਸੈਪ੍ਸ਼ਟਕ ਸ਼ਸਸਟਮ ਹੋਮਓਨਰ ਟਰੇਸ਼ਨੂੰਗ ਨੂੰ ਇਨ-ਪ੍ਰਸਨ (ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ) ਜਾੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰ ਕਰੋ।
• ਸ਼ਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਲਾਇਸੂੰਸ ੁਦਾ ਪ੍ੇ ੇਵਰ ਨਾਲ ਕ ਤਾ ਸ਼ਗਆ ਕੂੰਮ।
• ਇਸ ਸੂੰਪ੍ੱਤ ਲਈ ਸ਼ਪ੍ਛਲੇ 3 ਸਾਲਾੀਂ ਸ਼ਵੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ ਕ ਤ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੀ $$$ ਦੀ
ਛੋਿ ਪਰਾਪਤ
ਕਿਨ ਲਈ
ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ

ਸੈਪਟਿਕ ਟਸਸਿਮ ਹੋਮਓਨਿ ਿਰੇਟਨਿੰ ਗ ਪੂਿੀ ਕਿੋ:
• ਤੁ ਸ ੀਂ ਟਰੇਸ਼ਨੂੰਗ ਸ਼ਮਤ ਆੀਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਸ਼ਵਭਾਗ ਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ:
www.whatcomcounty.us/septc 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ-ਪ੍ਰਸਨ (ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ) ਕਲਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵ-ਪ੍ੂੰਜ ਕਰਨ
ੀਂ ਹੈ। ਪ੍ੂੰਜ ਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਟਰੇਸ਼ਨੂੰਗ ਸੂੰਬੂੰਧ ਪ੍ਰ ਨਾੀਂ ਲਈ (360)778-6000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਲੁ ੜ ਦਾ
• ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕ ਤਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣ ਹੋਮਓਨਰ ਟਰੇਸ਼ਨੂੰਗ ਲਏ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾੀਂ
ਸ਼ਰਫ੍ਰੈ ਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਕੁਇਜ਼ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕਰੋ।
ਕਿੰਮ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਮਾਹਿ ਨੂਿੰ ਕਿੰਮ ‘ਤੇ ਿੱਖੋ: (ਮੁਲਾੀਂਕਣ, ਉਪ੍ਕਰਨ ਇੂੰਸਟਾਲੇ ਨ, ਜਾੀਂ ਪ੍ੂੰਸ਼ਪ੍ੂੰਗ)
ੀਂ ਸ਼ਸਹਤ ਸ਼ਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੂੰਸ ੁਦਾ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।
• ਸੈਪ੍ਸ਼ਟਕ ਮਾਹਰ ਵ੍ਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟ
• ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਸ ਵੈਬ
ੱ ਸਾਈਟ : www.whatcomcounty.us/septic ‘ਤੇ ਲਾਇਸੂੰਸ ੁਦਾ ਮਾਹਰ ਦ ਸਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਆਪ੍ਣ ਐਪ੍ਲ ਕੇ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ਰਸ ਦ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖੋ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ: ਚਾਲਾਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਟਮਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੁਿਦ ਕਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੰਦਿ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਂ ਪਬਟਲਕ ਵਿਕਸ ਨੂਿੰ ਸਪੁਿਦ ਕਿੋ:
ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸੀਦ ਵਹਾਿਕਾਮ ਕਾਊਿੀ
ਟਿਆਨ ਟਦਓ: ਛੋਿ ਪਰੋਗਿਾਮ
322 N. Commercial Street, Suite 210
Bellingham, WA 98225

ਫੋਨ: 360.778.6267
ਈ-ਮੇਲ: PICProgram@co.whatcom.wa.us

ਇੱਕ ਵਾਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 4-6 ਹਫਟਤਆਂ ਦੇ ਅਿੰਦਿ ਡਾਕ ਿਾਹੀ ਂ ਛੋ ਿ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਚੈੱਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟਸਸਿਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ ਦੇਰੀ ਿੋ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਜ
ੌ ੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ੂੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਿਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਰਾਹ ੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤਾ PC-01J18001 ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਯਨਾਇਸ਼ਟਿ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟਕ
ੈ ਨ ਏਜੂੰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਤਰ੍ਾੀਂ ਜਾੀਂ ਅਧਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸ਼ਵਤ ਪ੍ੋਸ਼ ਤ ਕ ਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦ ਸਮੱਗਰ ਜ਼ਰਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵਾਰਇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟਕ
ੈ ਨ ਏਜੂੰਸ ਜਾੀਂ ਵਾਸ਼ ੂੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਿਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਨ ਤ ਆੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤ ਸ਼ਬੂੰਬਤ ਨਹ ੀਂ
ਕਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹ ਵਪ੍ਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾੀਂ ਜਾੀਂ ਕਮਰ ਅਲ ਉਤਪ੍ਾਦਾੀਂ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾੀਂ ਸ਼ਸਫ਼ਾਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਕਰ ਕਰਦ ਹੈ।

ਸੈਪਟਿਕ ਟਸਸਿਮ ਮੈਂਿੇਨੈਂਸ ਟਿਬੇਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ੀਂ ਦਾ ਸੈਪ੍ਸ਼ਟਕ ਸ਼ਸਸਟਮ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ਰਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਪ੍ਸ਼ਟਕ ਟੈਂਕ ਪ੍ੂੰਸ਼ਪ੍ੂੰਗ ਵਾਸਤੇ $200 ਦ ਛੋਟ ਜਾੀਂ ਸੈਪ੍ਸ਼ਟਕ ਸ਼ਸਸਟਮ ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਜਾੀਂ ਉਪ੍ਕਰਣ ਇੂੰਸਟਾਲੇ ਨ
ਵ੍ਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟ
ਲਈ $100 ਤੱਕ ਦ ਛੋਟਾੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾੀਂ ਮਲ ਲਾਗਤਾੀਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਸ਼ਰਤ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੂੰਮ ਲਾਇਸੂੰਸ ੁਦਾ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾ ਕ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਫ੍ੂੰਸ਼ਿੂੰ ਗ ਸ ਸ਼ਮਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾੀਂ ਆਓ, ਪ੍ਸ਼ਹਲਾੀਂ ਪ੍ਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ ਤ ਜਾੀਂਦ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ $$$ ਦੀ ਛੋ ਿ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ ਕਦਮ

ਛੋਟ ਯੋਗਤਾ ਦ
ਪ੍ੁ ਟ ਕਰੋ

ਕੂੰਮ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ
ਲਾਇਸੂੰਸ ੁਦਾ
ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਕੂੰਮ ‘ਤੇ
ਰੱਖੋ

ਸੈਪ੍ਸ਼ਟਕ ਸ਼ਸਸਟਮ
ਹੋਮਓਨਰ ਟਰੇਸ਼ਨੂੰ ਗ
ਪ੍ਰ ਕਰੋ

ਐਪ੍ਲ ਕੇ ਨ
ਅਤੇ ਰਸ ਦ
ਸਪ੍ੁਰਦ ਕਰੋ

* ਕਦਮ 1-4 ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਸਤਾਸ਼ਰਤ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ੂੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਜਾੀਂ ਸਾਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
www.whatcomcounty.us/2257 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ - ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁੁੱ ਝ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੁੱ ਡੋ
ਨਾਮ:_____________________________________________________ ਫ਼ੋਨ:___________________________________________
ਸਾਈਟ ਪ੍ਤਾ:_______________________________________________________________________________________________
ਪ੍ਤਾ
ਸ਼ਹਰ
ਸਟੇਟ
ਸ਼ਜ਼ਪ੍
ਿਾਕ ਪ੍ਤਾ:_________________________________________________________________________________________________
ਪ੍ਤਾ
ਸ਼ਹਰ
ਸਟੇਟ
ਸ਼ਜ਼ਪ੍
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ:____________________________________________
ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋ ਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਟਿਹਾ/ਿਹੀ ਹਾਂ (ਟਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ):
ਸੈਪਟਿਕ ਟਸਸਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ($100)

ਉਪਕਿਨ ਇਿੰਸਿਾਲੇ ਸ਼ਨ ($100)

ੀਂ ):_______________________________
ਹੋਮਓਨਰ ਟਰੇਸ਼ਨੂੰਗ ਸ਼ਮਤ (ਲੁ ੜ ਦ

ਸੈਪਟਿਕ ਿੈਂਕ ਪਿੰਟਪਿੰਗ ($200)

ਸੇਵਾ ਸ਼ਮਤ (ਐਪ੍ਲ ਕੇ ਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ):________________________

ਹਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ: ਇਨ-ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ

ਇਸ ਸੂੰਪ੍ੱਤ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰ ਪ੍ਸ਼ਹਲ ਛੋਟ ਹੈ
ਮੈਨੂਿੰ ਇਸ ਸਿੰਪੱਤੀ ਲਈ ਪਟਹਲਾਂ ਛੋ ਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਮੇਿੀ ਹੋਮਓਨਿ ਿਰੇਟਨਿੰ ਗ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਸ਼ਰਫ੍ਰੈ ਰ ਕੁਇਜ਼
ੀਂ
ਲੁ ੜ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜਾੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ)

ਕੂੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਗਈ ਕੂੰਪ੍ਨ :__________________________________
ਸ਼ਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:
Grant Number:_____________

Work Order:_____________

Parcel #:___________________________________________
Training Eligibility Confirmed

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਵੇਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱ ਸ਼ਗਆ?___________________________

Watershed _______________________

ਮੈਂ ਪਰਮਾਟਣਤ ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਸਪੁਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਹੀ ਹੈ:

First Rebate of 3+ Years Since Last Confirmed

X___________________________________

Reviewed by:______________

ਸੂੰਪ੍ੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦ ਪ੍ੁ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਵ੍ਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟੀਂ ਕੋਲ ਹੈ।

Date:_____________

ਸੈਪਿਟਕ ਿਰਬੇਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਕੁ ਇਜ਼
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਹੋਮਓਨਰ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ।

ਹੋਮਓਨਰ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________

ਿਮਤੀ: _________________

1. ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੈਪਿਟਕ ਿਸਸਟਮ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a. ਿਰਵਾਇਤੀ ਗੁ ਰਤ
ੂ ਾ
b. ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ
ਂ
c. ਮਾਊਡ
d. ਸ�ਡ ਿਫਲਟਰ
e. ਹੋਰ
2. ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੈਪਿਟਕ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a.
b.
c.
d.
e.

ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੈਪਿਟੰਗ ਟ�ਕ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਜਦ� ਮੈਨੂੰ ਲੱ ਗੇ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੀਵੇਜ ਲੀਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ

3. ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੈਪਿਟਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ____ _ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗ�ੀਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਬਲੌ ਕੇਜ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a. ਬੈਫ਼ਲਜ਼
b. ਡ�ੇਨਫੀਲਡ
c. ਐਕਸੈਸ ਿਲੱ ਡ
4. ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਟਲੈੱ ਟ ਬੈੱਫ਼ਲ ਿਫਲਟਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਉਿਚਤ ਿਵਧੀ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a. ਸੈਪਿਟਕ ਟ�ਕ ਿਵੱਚ ਿਫਲਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਪ�ੇ ਕਰਨਾ
b. ਿਫਲਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ
c. ਬੈਫ਼ਲ ਤ� ਿਫਲਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸੈਪਿਟਕ ਟ�ਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਡੱ ਬੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ
5. ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਹੜੇ ਸੈਪਿਟਕ ਕੰਪੋਨ�ਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ)
a. ਬੈਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਫ਼ਲ ਿਫਲਟਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
b. ਵਹਾਅ ਪੱਧਰ
c. ਿਚੱਕੜ ਅਤੇ ਮੈਲ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ
6. ਆਉਟਲੈੱ ਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਵਹਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਕੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a.
b.
c.
d.

ਆਉਟਲੈੱ ਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਉੱਪਰ
ਆਉਟਲੈੱ ਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ
ਆਉਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ
ਕੋਈ ਵਹਾਅ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
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7. ਜੇਕਰ ਠੋ ਸ ਸਮੱਗਰੀ (ਿਚੱਕੜ ਅਤੇ ਮੈਲ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ) ਸੈਪਿਟਕ ਟ�ਕ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੁਝੇ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੱਕ
ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟ�ਕ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕੰਨੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a. 10% ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ
b. 33% ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ
c. 75% ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ
d. 100%
8. ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ, ਿਜੱਥੇ ਵਹਾਅ ਅੰਤਮ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਨ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਵੇਜ
ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਿਨਪਟਾਨ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਬੰਦ ੂ ਕੀ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a.
b.
c.
d.

ਬੈਫ਼ਲ ਿਫਲਟਰ
ਡ�ੇਨਫੀਲਡ
ਸੈਪਿਟਕ ਟ�ਕ
ਕੁੱਝ ਵੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਿਪੰਗ ਟ�ੱਕ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

9. ਤੁ ਹਾਡੇ ਡ�ੇਨਫੀਲਡ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a.
b.
c.
d.

ਦਲਦਲੀ ਜਾਂ ਿਗੱਲੇ ਖੇਤਰ
ਸਤ�ਾ ‘ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੀਲਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਹਰੇ ਡੱ ਬ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

10. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ
ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
a. ਤੁ ਰੰਤ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ
b. ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ,ਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
c. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਪਿਟਕ ਪੰਿਪੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ
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