2021 ਸੈਪਰਟਕ ਰਸਸਟਮ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਰਰਬੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ:
ੀਂ ੀ ਹਵਖੇ ਸੈਪਹਟਕ ਹਸਸਟਮ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹਨੱ ਜੀ ਹਨਵਾਸ ਿ਼ੋਵ।ੇ
• ਵਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟ
• ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਸੈਪਹਟਕ ਹਸਸਟਮ ਿ਼ੋਮਓਨਰ ਟਰੇਹਨਿੰਗ ਨਿੰ ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਆਿਮਣੇ-ਸਾਿਮਣੇ) ਜਾੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੀ ਕਰ਼ੋ।
• ਹਪਛਲੇ ਸਾਲ ਹਵੱਚ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਕਿੰਮ।
• ਇਸ ਸਿੰਪੱਤੀ ਲਈ ਹਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾੀਂ ਹਵੱਚ ਛ਼ੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ਼ੋਵ।ੇ

ਆਪਣੀ $$$ ਦੀ
ਛੋ ਟ ਪਰਾਪਤ

ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹਨਾਾਂ ਕਦਮਾਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਸੈਪਰਟਕ ਰਸਸਟਮ ਹੋਮਓਨਰ ਟਰੇਰਨੰ ਗ ਪਰੀ ਕਰੋ:
• ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਟਰੇਹਨਿੰਗ ਹਮਤੀਆੀਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ:
www.whatcomcounty.us/septc 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿ਼ੋ। ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਆਿਮਣੇ-ਸਾਿਮਣੇ) ਕਲਾਸ ਲਈ ਪਰਵ-ਪਿੰਜੀਕਰਨ
ੀਂ ਿੈ। ਪਿੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਟਰੇਹਨਿੰਗ ਸਿੰਬਿੰਿੀ ਪਰਸ਼ਨਾੀਂ ਲਈ (360)778-6000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ਼ੋ।
ਲੁ ੜੀਦਾ
• ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕ਼ੋਰਸ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜਾੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ਿਾਨਿੰ ਆਪਣੀ ਿ਼ੋਮਓਨਰ ਟਰੇਹਨਿੰਗ ਲਏ ਨਿੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿ਼ੋ ਗਏ ਿਨ ਜਾੀਂ
ਹਰਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਹਲਆ ਿੈ, ਤਾੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਇਿ ਸਪੁਰਦ ਕਰ਼ੋ।
ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਮਾਹਰ ਨੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ: (ਮੁਲਾੀਂਕਣ, ਉਪਕਰਨ ਇਿੰਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ, ਜਾੀਂ ਪਿੰਹਪਿੰਗ)
ੀਂ ੀ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁ ਦਾ ਿੁਿੰਦੇ ਿਨ।
• ਸੈਪਹਟਕ ਮਾਿਰ ਵਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟ
• ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.whatcomcounty.us/septic ‘ਤੇ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਾਿਰ ਦੀ ਸਚੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿ਼ੋ
• ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਨਿੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖ਼ੋ।
• ਮਹੱਤਵਪਰਨ: ਚਾਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਮਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਾਂ ਪਬਰਲਕ ਵਰਕਸ ਨੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ:
ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟੀ
ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਛੋਟ ਪਰੋਗਰਾਮ
322 N. Commercial Street, Suite 110
Bellingham, WA 98225

ਫੋਨ: 360.778.6230
ਈ-ਮੇਲ: PICProgram@co.whatcom.wa.us

ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4-6 ਹਫਰਤਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਛੋ ਟ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਚੈਕ
ੱ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟਸਸਿਮ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਿੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਟਿਲਾਂ ਟਕ ਦੇਿੀ ਿੋ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਪਰੌਜੈਕਟ ਨਿੰ ਵਾਹਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਿੈਲਥ ਰਾਿੀ ੀਂ ਸਿਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤਾ PC-01J18001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਨਾਇਹਟਡ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਰ਼ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾੀਂ ਜਾੀਂ ਅਿਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਵਤ ਪ਼ੋਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਿ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਰਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵਾਰਇਨਮੈਂਟ ਪਰ਼ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜਿੰਸੀ ਜਾੀਂ ਵਾਹਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ ਿੈਲਥ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆੀਂ ਨਿੰ ਪਰਤੀਹਬਿੰਬਤ ਨਿੀ ੀਂ
ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾੀਂ ਜਾੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾੀਂ ਹਸਫਾਹਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਕਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ।

ਸੈਪਟਿਕ ਟਸਸਿਮ ਮੈਂਿਨ
ੇ ੈਂ ਸ ਟਿਬੇਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ੀਂ ੀ ਦਾ ਸੈਪਹਟਕ ਹਸਸਟਮ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਹਰਬੇਟ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਸੈਪਹਟਕ ਟੈਂਕ ਪਿੰਹਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ $200 ਦੀ ਛ਼ੋਟ ਜਾੀਂ ਸੈਪਹਟਕ ਹਸਸਟਮ ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਜਾੀਂ ਉਪਕਰਣ ਇਿੰਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ
ਵਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟ
ਲਈ $100 ਤੱਕ ਦੀ ਛ਼ੋਟਾੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਛ਼ੋਟਾੀਂ ਮਲ ਲਾਗਤਾੀਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਹਰਤ ਿਨ। ਸਾਰਾ ਕਿੰਮ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਾਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਫ੍ਿੰਹਡਿੰ ਗ ਸੀਹਮਤ

ਿੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾੀਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾੀਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਿੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ $$$ ਦੀ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ

ਛ਼ੋਟ ਯ਼ੋਗਤਾ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ਼ੋ

ਕਿੰਮ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ
ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ
ਮਾਿਰ ਨਿੰ ਕਿੰਮ ‘ਤੇ
ਰੱਖ਼ੋ

ਸੈਪਹਟਕ ਹਸਸਟਮ
ਿ਼ੋਮਓਨਰ ਟਰੇਹਨਿੰਗ
ਪਰੀ ਕਰ਼ੋ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਰਸੀਦ
ਸਪੁਰਦ ਕਰ਼ੋ

* ਕਦਮ 1-4 ਬਾਰੇ ਹਵਸਤਾਹਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
www.whatcomcounty.us/2257 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਿੈ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਿਮ - ਟਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੁੱ ਡੋ
ਨਾਮ:_____________________________________________________ ਫ਼ੋਨ:___________________________________________
ਸਾਈਟ ਪਤਾ:_______________________________________________________________________________________________
ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਸਟੇਟ
ਹਿਪ
ਡਾਕ ਪਤਾ:_________________________________________________________________________________________________
ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਸਟੇਟ
ਹਿਪ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:____________________________________________
ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ (ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ):
ਸੈਪਰਟਕ ਰਸਸਟਮ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ($100)

ਉਪਕਰਨ ਇੰਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ($100)

ੀਂ
ਿ਼ੋਮਓਨਰ ਟਰੇਹਨਿੰ ਗ ਹਮਤੀ (ਲੁ ੜੀਦੀ):_______________________________

ਸੈਪਰਟਕ ਟੈਂਕ ਪੰਰਪੰਗ ($200)

ਸੇਵਾ ਹਮਤੀ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅਿੰਦਰ):________________________

ਟਕਸੇ ਇੁੱ ਕ ‘ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ: ਇਨ-ਪਿਸਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ

ਇਸ ਸਿੰਪਤ
ੱ ੀ ਲਈ ਇਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਛ਼ੋਟ ਿੈ
ਮੈਨੰ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਪਰਹਲਾਾਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਹੋਮਓਨਰ ਟਰੇਰਨੰ ਗ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਹਰਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਇਿ
ੀਂ
ਲੁ ੜੀਦਾ ਿੈ। ਿ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਵੈਬ
ੱ ਸਾਈਟ ਵੇਖ਼ੋ ਜਾੀਂ ਕਾਲ ਕਰ਼ੋ)

ਕਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿੰਪਨੀ:__________________________________
ਹਸਰਫ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:
Grant Number:_____________

Work Order:_____________

Parcel #:___________________________________________

Training Eligibility Confirmed

ਤੁ ਿਾਨਿੰ ਇਸ ਪਰਗ
਼ੋ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱ ਹਗਆ?___________________________

Watershed _______________________

ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਰਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ:

First Rebate of 3+ Years Since Last Confirmed

X___________________________________

Reviewed by:______________

ਸਿੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਸਤਾਖ਼ਰ

ੀਂ ਕ਼ੋਲ ਿੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ ਵਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਟੀ

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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