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املعلومت
الهتتف
البريد اإللكتروني
إبالغ ID
املرفقت
التتريخ

عزيزي »،«achternaam» «tussenvoegselbrief» «aanhefbrief

حصلت لجنة تيلبورغ [ ]Tilburgلكروم 6 -على اسمك من مدينة تيلبورغ [ .]Tilburgلقد عملت في “تروم  ”tROMتحقق املؤسسة
الحكومية للصحة العمومية والبيئة  RIVMفي ما حدث بين عامي  2004و  2012في “تروم  . ”tROMلقد اكتمل بحثهم تقريبا .ستقوم
املؤسسة الحكومية للصحة العمومية والبيئة  RIVMفي  31ينتير  /كتنون الثتني  2019بشرح نتائج البحث .كما ستقدم اللجنة التوصية
إلى بلدية تيلبورغ [ ]Tilburgبهذا التاريخ.
ملتذا يستغرق البحث وقتت أطول؟
يستغرق بحث املؤسسة الحكومية للصحة العمومية والبيئة  RIVMوقتا أطول .تم اختيار طريقة جديدة للبحث .لذا يمكن
ّ
التحدث مع علماء متخصصين آخرين حول هذا
للباحثين تقييم خطر التعرض لكروم  6في “تروم  ”tROMبشكل أفضل .هذا وسيتم
املوضوع  .وهذا يستغرق وقتا .وبالتالي فإن اللجنة ستتوصل بالتقرير لحقا.
سيتم عقد اجتمتع يوم  31ينتير  /كتنون الثتني
لقد انتظرت فترة طويلة أكثر للحصول على إجابات .نأسف كثيرا على هذا الزعاج .لقد أصبح التاريخ معروفا .سنخبركم يوم  31يناير /
كانون الثاني 2019عن نتائج البحث .ستتلقى في يناير دعوة لالجتماع مع الوقت و املكان.
إذا كان لديك أي أسئلة ،يرجى التصال بمركز املعلومات واإلبالغ تيلبورغ [ ]Tilburgلكروم.6 -
الهاتف 06 - 20 44 81 94 :أو عنوان البريد اإللكترونيtilburg-chroom6@caop.nl :
مع أطيب التحيات،
ب .أ .س .م .فان دير فيلدن ]،[P.A.C.M. van der Velden
رئيس لجنة تيلبورغ [ ]Tilburgلكروم 6 -املستقلة
https://www.tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl/english
https://www.tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl/arabisch

?Do you want to read this letter in English
هل تريد قراءة هذه الرسالة باللغة العربية؟

https://www.tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl/turks

?Bu mektubu Türkçe okumak ister misin

https://www.tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl/papiamentu

?Bo ke lesa e karta aki na Papiamentu
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