
   Mẫu Thông báo Sử dụng Thuốc diệt Côn trùng (TÙY CHỌN) 
                                                                                      Được sửa đổi lại  ngày 28 tháng Tư, 2017   

 

Danh mục thuốc trừ sâu IPM của Học Khu 
Thống Nhất San Diego  Mẫu Thông báo Sử dụng Thuốc diệt Côn trùng (TÙY CHỌN) 

Thuốc diệt côn trùng Thành phần hoạt chất  Để có tên trên danh sách được thông báo, hãy điền mẫu đơn này và nộp về địa chỉ dưới đây hoặc gửi điện tử về 
https://www.sandiegounified.org/node/1557 

 

Nếu quý vị không muốn được thông báo, hãy bỏ qua thông báo này. 

Alligare Glyphosate  
Avert Abamectin B1  
Borid Orthoboric acid  
Ditrac diphacinone  Học Khu Thống Nhất San Diego tuân thủ theo Đạo Luật Healthy Schools Act of 2000 yêu cầu sử dụng các biện 

pháp quản lý hiệu quả và ít độc hại nhất và gửi thông báo hàng năm cho mọi phụ huynh hoặc giám hộ có con em 
ghi danh trong một trường của học khu một danh sách của mọi thuốc diệt côn trùng có thể được sử dụng tại 
trường của con em họ. 
 

Phụ huynh hoặc giám hộ có quyền yêu cầu được thông báo trước về việc sử dụng thuốc diệt côn trùng tại 
trường của con em họ. Những người có tên trong sổ đăng ký này sẽ được thông báo ít nhất 72 giờ trước khi 
thuốc trừ sâu được áp dụng. Trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải phun thuốc trừ sâu, trường sẽ được thông 
báo và các bảng báo hiệu dựng lên; tuy nhiên, những người có tên trong sổ đăng ký sẽ không được thông báo. 

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  XIN VIẾT CHỮ IN  

(Các thông báo sẽ không được gửi đến nếu các thư yêu cầu không đọc rõ được hoặc không đầy đủ.) maxforce ant bait gel fipronil  
Maxforce roach bait station fipronil  

Ngày: 

 Trường hoặc 
Trung tâm 
giữ trẻ: 
(không viết tắt) 

 
Maxforce roach bait gel fipronil  

Mecomec 2.5 

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

   Tên của học sinh:  Microcare pyrethrin  
Ornamec fluazifop-P-Butyl   Tên của phụ huynh/giám hộ   
PCQ pelleted rodent bait diphacinone  
Phantom chlorfenapyr  Địa chỉ gửi thư: 

 

(Bao gồm mã thành phố và mã zip) 

 
Precor concentrate (S)-methoprene  
Precor 2000 plus premise spray (S)-methoprene  
 permethrin  Địa chỉ email:  
Pyrocide 300 Pyrethrin  
Ranger Pro Glyphosate  Tôi muốn được thông báo qua Email Văn thư 
Reward Diquat dibromide  
Sedgehammer halosulfuron-methyl  Với chữ ký dưới đây, tôi hiểu rằng nếu cò sự yêu cầu, thì học 

khu cộng lập hoặc trung tâm giữ trẻ được liệt kê phải cung 
cấp thông tin về các lần sử dụng thuốc diệt côn trùng ít nhất 
là 72 giờ trước.   

Với chữ ký dưới đây, tôi cũng hiểu rằng đó là trách 
nhiệm của tôi để yêu cầu được thông báo hàng năm.  
Văn phòng Integrated Pest Management sẽ bắt đầu 
nhận các yêu cầu vào ngày 1 tháng Tám của mỗi niên 
học. 

Talstar bifenthrin  

Tempo ultra WP b-cyfluthrin 

Tengard permethrin  Chữ ký: 
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc:  
www.sandiegounified.org/integrated-pest-management  Hãy nộp lại mẫu đơn hoàn tất qua đường bưu điện đến: PPO/Integrated Pest Management 

                     4860 Ruffner St, San Diego, CA  92111-1522 
 

https://www.sandiegounified.org/node/1557
http://www.sandiegounified.org/integrated-pest-management

