Abiso sa Pag-gamit ng Pestisidyo Form (OPSYONAL)

Binago noong April 28, 2017

Listahan ng Pestisidyong IPM ng San Diego
Unified

Pestisidyo

Aktibong Sangkap

Pag-hiling ng Abiso sa Pag-gamit ng Pestisidyo (OPSYONAL)
Upang maisama sa rehistro ng aabisuhan, kumpletuhin ang form na ito at ibalik sa direksiyon na ipinapakita sa ibaba, o isumite sa
elektronikong paraan sa https:// www.sandiegounified.org/node/1557

Alligare

Glyphosate

Avert

Abamectin B1

Borid

Orthoboric acid

Ditrac

diphacinone

Drione

pyrethrin

Fusilade II

fluazifop-P-Butyl

Gopher getter type 2

diphacinone

Ground squirrel bait

diphacinone

Knighthawk

prodiamine

Muaget Imicide

Imidacloprid

Maxforce ant bait station

fipronil

maxforce ant bait gel

fipronil

Maxforce roach bait station
Maxforce roach bait gel
Mecomec 2.5

fipronil
fipronil
potassium salt of (+)-R-2(2-methyl-4-chlorophenoxy)
propionic acid

Microcare

pyrethrin

Ornamec

fluazifop-P-Butyl

PCQ pelleted rodent bait

diphacinone

Phantom

chlorfenapyr

Precor concentrate

(S)-methoprene

Precor 2000 plus premise spray

(S)-methoprene

(Isama ang lungsod at zip code)

permethrin

Email Address:

Pyrocide 300

Pyrethrin

Ranger Pro

Glyphosate

Reward

Diquat dibromide

Sedgehammer

halosulfuron-methyl

Talstar

bifenthrin

Tempo ultra WP

b-cyfluthrin

Tengard

permethrin

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring
bisitahin ang: www.sandiegounified.org/integratedpest-management

Kung hindi ninyo ninanais na maabisuhan, mangyaring huwag pansinin ang abisong ito.
Ang mga Paaralan ng San Diego Unified ay tumatalima sa Healthy Schools Act of 2000 na nag-aatas ng pag-gamit ng
mabisa at hindi naka-lalasong pamamaraan sa pagsugpo ng peste, at nagbibigay ng taunang abiso sa lahat ng
magulang o taga-pagalaga ng mga mag-aaral na nakatala sa paaralan ng distrito gamit ang listahan ng mga
pestisidyong maaaring gamitin sa kanilang paaralan.
Ang mga magulang o taga-pagalaga ay maaaring humiling ng paunang abiso tungkol sa mga paggamit ng naturang
pestisidyo para sa kanilang paaralan. Ang mga nakalista sa rehistrong ito ay aabisuhan ng hindi bababa sa 72 oras
bago gamitin ang mga pestisidyo. Sa isang kagipitang pag-kakataon na kailangan nang mag-spray ng mga pestisidyo,
ang paaralan ay aabisuhan at ang mga karatula ay ipapaskil; subalit, ang mga nakalista sa rehistro ay hindi na
aabisuhan.

MANGYARING I-PRINT

(Ang mga abiso ay hindi ipapadala sa mga kahilingang hindi mabasa o hindi kumpleto.)

Petsa:

Paaralan o
Daycare Ctr:

(walang pagpapaikli)

Pangalan ng Mag-aaral:
Pangalan ng magulang o
taga-pagalaga:
Tirahan ng padalahan ng
sulat:

Ninanais kong maabisuhan sa pamamagitan ng
Sa aking pag-lagda sa ibaba, nauunawaan ko na kapag hiniling,
ang distrito ng pampublikong paaralan o daycare center na
nakalista ay inaatasang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga
paggamit ng naturang pestisidyo ng hindi bababa sa 72 oras bago
gamitin.

Lagda:

Email

U.S. Mail

Sa aking pag-lagda sa ibaba, nauunawaan ko din na
katungkulan kong humiling ng abiso sa bawat taon. Ang
tanggapan ng Integrated Pest Management ay
magsisimulang tumanggap ng mga kahilingan mula
ika-1 ng Agosto ng bawat kasalukuyang school year.

Ibalik ang nakumpletong form sa pamamagitan ng U.S. Mail sa:

PPO/Integrated Pest Management
4860 Ruffner St
San Diego, CA 92111-1522

