PLEASE READ

VUI LÒNG ĐỌC

IMPORTANT: As a convenience store owner or operator in Kansas, you must meet certain
underground storage tank (UST) inventory control requirements. This guide will help you understand
how to take good measurements and maintain good records. While it is important to measure your tank
the right way, it is equally important to fill out daily inventory worksheets and monthly inventory
records properly—taking extra care to do the simple math correctly. All inventory control records must
be kept on file for at least one year.
If you have any questions, please contact the Kansas Small Business Environmental Assistance Program
at 800-578-8898 or sbeap@ksu.edu. This is a free and confidential program. If you would like, someone
from this program may be able to come to your store and teach good UST inventory control practices.
You may also contact the Kansas Department of Health and Environment at 785-296-8061 for more
information. If you have difficulty with the English language, please find someone who can help you
read this guide.
dsl
a kl esa fdlh lqfo/kk LVksj ds ekfyd vFkok vkWijsVj ds :i esa vkidks dqN Hkwfexr Hk.Mkj.k VSad ¼;w,lVh½ ekylwph
fu;a=.k vis{kkvksa dks iwjk djuk gksxkA bl iqfLrdk ls vkidks lgh izdkj ls eki djus vkSj fjdkMZ dk mfpr izdkj ls j[kj[kko
djus esa enn feysxhA ftl izdkj vius VSad dks Bhd izdkj ls ekiuk egRoiw.kZ gS mlh izdkj nSfud ekylwph odZ’khV vkSj ekfld
ekylwph fjdkMksZa dks Bhd izdkj ls Hkjuk Hkh egRoiw.kZ gS & lk/kkj.k x.kuk djus esa vfrfjDr lko/kkuh cjruh pkfg,A lHkh ekylwph
fjdkMksaZ dks de ls de ,d o"kZ ds fy, Qkby esa j[kuk pkfg,A
;fn vkids dksbZ iz’u gSa rks d`i;k dsl
a kl Leky fctusl ,Uok;jesVa y izksxzke ls VsyhQksu la[;k 578-8898 ij lEidZ djsa vFkok
sbeap@ksu.edu ij bZey
s djsaA ;g ,d fu%’kqYd vkSj xksiuh; dk;Zdze gSA ;fn vki pkgsx
a s rks bl izksxzke ls tqM+k dksbZ O;fDr
vkids LVksj ij vk,xk vkSj vkidks ;w,lVh ekylwph fu;a=.k dh lgh i|fr ds ckjs esa tkudkjh iznku djsxkA vki vf/kd tkudkjh
ds fy, dsl
a kl gSYFk ,.M ,uok;jesaV foHkkx ls 785-296-8061 uEcj ij lEidZ dj ldrs gSaA ;fn vkidks vaxzsth Hkk"kk le>us
esa dfBukbZ gksrh gS rks d`i;k fdlh ,sls O;fDr dks ryk’ks tks vkidks bl iqfLrdk dks le>us esa vkidh enn dj ldsA

QUAN TRỌNG: Với tư cách là chủ cửa hàng tiện lợi hoặc người điều hành tại Kansas, bạn phải đáp ứng
một số yêu cầu kiểm soát hàng tồn trong thùng dự trữ ngầm (UST). Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách
thực hiện đo chính xác và giữ hồ sơ đúng cách. Mặc dù việc đo thùng đúng cách rất quan trọng nhưng việc
điền vào bảng tính hàng tồn hàng ngày và hồ sơ hàng tồn hàng tháng một cách chính xác cũng không kém
phần quan trọng—cần cẩn thận hơn để thực hiện
đúng các phép toán đơn giản. Tất cả hồ sơ kiểm soát hàng tồn phải được lưu trên tệp trong ít
nhất một năm.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Chương trình Hỗ trợ Môi Trường Doanh nghiệp Nhỏ
của Kansas theo số 800-578-8898 hoặc sbeap@ksu.edu. Đây là một chương trình miễn phí và bí mật. Nếu
bạn muốn, nhân viên của chương trình này có thể đến cửa hàng của bạn và hướng dẫn thực hành kiểm soát
hàng tồn UST tốt. Bạn cũng có thể liên hệ với Cục Y tế Dự phòng và Môi trường tại Kansas theo số 785296-8061 để có thêm thông tin. Nếu bạn gặp khó khăn với ngôn ngữ tiếng Anh, vui lòng tìm người có thể
giúp bạn đọc hướng dẫn này.

