
ية إدارة الصحة والجودة البيئ

حماية الصحة والجودة البيئية وتعزيز الصحة العامة من خالل الوقاية من األمراض 

.وتعزيز المسؤولية البيئية وعند الضرورة، إنفاذ قوانين البيئة والصحة العامة
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:تناول القدرة على تحمل تكاليف السكن

موقفًا للمنازل 156إلصدار تصاريح إلى مليون دوالر 0.3

مناطق غير موقفًا للمركبات الترفيهية والتفتيش عليها في ال29المتنقلة و 

التابعة للحكومة المحلية لضمان األوضاع اآلمنة والصالحة للعيش

موقع 2,500إلصدار تصاريح إلى مليون دوالر 0.4

مرفق 30وحدة سكنية وفندقية و 77,000سكني و 

احتجاز والتفتيش عليها لضمان السكن اآلمن

لإلعفاءات من دفع رسوم الصرف مليون دوالر 0.3

(ADU)الصحي للوحدة السكنية الملحقة 

من النفايات المنزلية طنًا175لجمع أكثر من مليون دوالر 1.2

الخطرة من سكان المنطقة غير التابعة للحكومة المحلية

عملية تفتيش على 470إلجراء أكثر من مليون دوالر 1

من المرافق النشطة الحاصلة على 57النفايات الصلبة في 

تصريح الخاصة بالنفايات الصلبة ومحطات نقلها وعمليات 

مكب 51التحويل إلى سماد وإعادة تدوير المخلفات الخاملة و 

نفايات مغلقًا أو موقع حرق لضمان الصحة والسالمة

للمجتمعات المحيطة

الحفاظ على ثقة المستهلك في السلع 
حماية جودة المياه الجوفية من خالل مراجعة ما يقرب :والخدمات

مخطط لتصميمات أنظمة الصرف الصحي 600من 

تصريًحا لبناء وهدم آبار مياه240وإصدار 

:حماية الموارد الطبيعية

:حماية الصحة العامة وتعزيزها

شاطئًا 45إلجراء اختبارات التحقق من جودة المياه في مليون دوالر1

موقع1,500أكثر من لمراقبة مليون دوالر13.3

بتكاثر البعوض ومعالجتهامعروف

أكثر من التفتيش على لحماية الصحة العامة ومليون دوالر14.2

تحقيق في 1,800حدث مؤقت وإجراء800منشأة غذائية و15,000

تحقيق بشأن األمراض المنقولة باألغذية700الشكاوى و 

لفريق االستجابة للحوادث الخطرةمليون دوالر 2.4

(HIRT ) لحاالت الطوارئ فيما لالستجابة

حادثة400يخص 

وتفتيش أكثر من 14,000تصاريح إلى إلصدارمليون دوالر11.9

توعية منشأة لضمان إدارة المواد الخطرة بشكل صحيح، وتوفير ال7,500

لحمامات مكان4,000على أكثر من للتفتيشمليون دوالر 2.0

السباحة العامة

يالتعملية تفتيش على المنشآت460أكثر من إلجراء مليون دوالر 1.1

آالت األشعة السينية لضمان سالمة الجمهور/ المواد المشعةتستخدم 

والعمال والبيئة

2022-2021عام لالمعتمدةميزانيةال

:االستفادة من المساواة والتنوع والشمول

ترجمة جوجل على 

الموقع اإللكتروني 

معتمدة تقييمات احتياجات المجتمع واألساليب ال

ايا قضومعالجةإلبالغ الخدماتعلى البيانات 

اإلصحاح البيئي

تدريب مستمر يسلط الضوء

على تنوع المجتمعات التي 

نخدمها

مليون دوالر1.5
مليون دوالر2.2

مليون دوالر45.9

مليون دوالر0.5

مليون دوالر1.0
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