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Glossary
Ìtumọ̀ Ọ̀rọ̀
Kíkópa gbòógì nínú ìdarí Ìgbìmọ̀ ìdarí tí ó ńṣiṣẹ́ láìsí 
ohun tí ó ńdá wọn dúró láti ṣe atọ́kùn sí orísun tí afẹ́fẹ́ 
tí ó ní ìjàmbá tí ó sì ńfa ìpalára tí ńjáde wá (fún àpẹẹrẹ; 
asé tí ó wà nínú ibi tí afẹ́fẹ́ ti máa ńjáde láti ara àwọn 
irinṣẹ́ wọ̀nyí ti ńjáde wá.

Ẹgbẹ́ Kápùl: Ohun tí a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ nínú ọgbà 
ilé ìwé nípa ṣíṣe àdínkù sí iye àwọn ọkọ̀ tí ó ńjá ènìyàn 
sílẹ̀ àti àwọn tí ó ńgbé ènìyàn lọ.

Afẹ́fẹ́ Kábọ́n dàosàìdì: Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé lílò ohun 
ìdáná fósìlì ní orísun tí ó jẹ́ anthiopogenic kábọ̀n 
dàosàìdì. Eléyí bákanna ni àwọn ènìyàn máa ńmí 
jáde àti wípé tí a bá gbé lé orí ìwọ̀n a lè lo ní ànító 
fún afẹ́fẹ́ tí ó dára tí a nílò ní àyíká tí a bá wà níbi tí 
kábòndàosàìdì yí bá ti pàpọ̀jù o máa ńdí afẹ́fẹ́ tí ó 
dára lọ́wọ́ ó sì tún máa ńṣe ìpalára lórí àwọn ohun tí 
ó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ọpọlọ ó sì tún mú àdínkù bá àti ronú 
pẹ̀lú àti fífọkàn sí.

Àwọn Olùgbé Onímọ̀ Sáyẹ́nsì: Ìwádi tí ìmọ̀ 
sáyẹ́nsì tí àwọn ènìyàn tí ó wà ní ìgboro ṣe láti jẹ́ kí 
àwọn ènìyàn ará ìlú ní òye nípa afẹ́fẹ́ tí ó le panilára 
tàbí tí ó ní ìjàmbá nínu. Àwọn Olùgbé onímọ̀ sáyẹ́nsì 
ní láti ṣe àwọn àfikún (bíi kíkópa àwọn ará àwùjọ nípa 
ṣị́ṣètò níti ìwádi náà), ìfọwọ́sowọpọ̀ (fún àpẹẹrẹ; láàrín 
ilé ìwé, ìlú àti ẹni tí ó ńṣe ìwádì) àti ṣíṣe ìdápadà (fún 
àpẹẹrẹ; fífi èsì ṣọwọ́ láti ilé ìwé sí àwọn ará ìlú fún ìrírí 
ti wọn, ohun kékeré tí kò jọ̀lọ̀ lọ́wọ́.

Àwọn ohun tí kò Jọ̀lọ̀ lọ́wọ́: Àwọn ohun wọ̀nyí 
tí ìdábú wọn wà láàrín 2.5 àti makromítà, eléyì tí a tú 
mọ̀ sí Pm25-10. Àwọn ohun tí kò jọ̀lọ̀ lọ́wọ́ wọ̀nyí, nínú 
afẹ́fẹ́ ni ó ní ìpìlẹ̀ láti àwọn ohun tí eruku ti ó kó ara jọ 
pò́ sí ojú pópó.

Àwọn tí wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣe ìdásílẹ̀: Àkànṣe 
ohun tí àwọn wọ̀nyí (fún àpẹẹrẹ; àwọn olùṣewádí, ilé 
ìwé, ọmọdé) jẹ́ olùkópa nínú rẹ̀ àwọn náà sì ní ètò láti 
sọ èròngbà tí wọn.

Àwọn Ará Ìlú: Òbí, Àwọn ará ìlú: Òbí, Ọmọdé, 
Olùgbé ní agbègbè náà, gbọ́ gbogbo.

Ìpínkiri: Bí a ṣe ńgbé àti bí a ṣe ńpo àwọn afẹ́fẹ́ tó 
rú jàm̀bá nínú papọ̀ láti orísun wọn wá (fún àpẹẹrẹ) 
èéfín tí ó ńjáde láti inú ọkọ̀) nípa atẹ́gùn (afẹ́fẹ́).

Àwon ohun tí ó Jọ̀lọ̀ Lọ́wọ́: Àwọn wọ̀nyí ni ìdábú 
wọn dín ní 2.5 makromítà tí a tún ńpè ní PM 2.5. Àwọn 
ohun wọ̀nyí tí ójọ̀lọ̀ lọ́wọ́ ní ó jẹ́ ọ̀kan nínú ẹ̀yà afẹ́fẹ́ 
tí ó ní ìpalára àti jàmbá nínú jùlọ. Àwọn ohun tí ó ńfa 
jàmbá tàbí ìpalára nítorípé wọ́n kéré níye túmọ̀ sí 
wípé wọ́n lè lọ jìnà sínú àwọn ẹ̀yà ara tí a fi ńmí, ní 
sísowọ́pọ̀ láti fa àìsàn ọkàn àti tí fùkù. Àwọn wọ̀nyí ni 
orísun rẹ̀ wà láti àwọn ohun tí ó ma ńmú gbígbóná 
jáde nípa àwọn èéfí tí ó máa ńjáde láti ẹnu ọkọ̀ wa.

Dídára Afẹ́fẹ́ Inú Ilé: Dídára afẹ́fẹ́ láarín inú ilé 
gẹ́gẹ́ bí ilé-ìwé, tí ní ipa lórí ìlera, ìfọkànbalẹ̀ àti ìgbé 
ayé Àlááfìà àwon olùgbe inú ilé náà. Afẹ́fẹ́ tí kò dára 
ní àwọn ohun ìpalára nínú àti àwọn ohun míràn tí ólè 
ṣe jàm̀bá fúnni tí àwọn wọ̀nyí wà nínú rẹ̀ náítrógínì 
dàosàìdì, àti àwọn ohun míràn. Ilẹ̀ UK àti àwọn kan tí 
ó kó arajọpọ̀ lórílédè àgbáyé sọ nípa ìtọ́sọ́nà fún jíjó 
afẹ́fẹ́ àti fífi àyè gba afẹ́fẹ́ níbi gbogbo.

Nínú ohun tí a fi ńgbé Ọmọdé: Àwọn ọmọdé ní 
oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ lẹ́yọ lẹ́yọ tàbí ní méjì méjì tí ó ní ẹsẹ̀ mẹ́ta 
tàbí́ mẹ́rin, àga tí a máa ńtì, kẹ̀kẹ́ ọmọdé.

Ojú Pópó: Ọ̀nà tí ó jẹ́ wípé gbogbo ènìyàn ni ó má 
ńrìn níbẹ̀ (kò kan àwọn ọ̀nà tí ó já sí ra ní ìkóríta kan). 
Pípọ̀ àpọ̀jù ọkọ̀ ní ojú pópó lí kùtùkùtù òwúrọ̀ tàbí ni 
ọwọ́ ọ̀sán (fún àpẹẹrẹ ní àkókò tí a bá gbé ọmọ lọ sí 
ilé ìwé tàbí tí a bá fẹ́ lọ gbé wọn).

Àwon Ohun tí ó Kórajọpọ̀: Àkójọpọ̀ àwọn ohun tí 
ó kórajọpọ̀ ni ìwọ̀n tí afẹ́fẹ́ tí a ma fi # cm3 dúró fún.

Ìdarí tí kò já Fáfá: Ìdásí tí yóó leè pinwọ́ ṣíṣí ojú 
ẹni sí afẹ́fẹ́ búburú bíi ìdábú aláwọ ewé láàrín ọ̀nà àti 
àwọn tó ńfi ẹsẹ̀ rìn.

Ojúkọ̀ tí ó gbóná gidi fún afẹ́fẹ́ Oníjàmbá: Àwọn 
ibi tí àwọn ohun kan ti rú jáde láti àwọn orísun kan bíi 
ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ le ṣí ojú àwọn ènìyàn tó wà ní agbègbè 
naà sí kíkojú àìlera. Ojúkọ̀ tí ó gbóná gidi fún afẹ́fẹ́ 
oníjàmbá ní bi tí àwọn ọkọ̀ tí ó ńrìn ní agbègbè náà 
pàpọ̀jù àti oríkò ibi tí àwọn ọkọ̀ máa ńdúró sí.

Àwọn Ọmọdé: Àwọn ọmọ ọwọ́ àti àwọn ọmọ ìrìnsẹ̀. 
Nípa kíkọjú afẹ́fẹ́ oníjàmbá nínú, àwọn ọmọdé ní ó jẹ́ 
wípé wọn lè tètè fi ara kásá rẹ̀ nítorí ìgbésókè mímí 
wọn àti ìgbésókè gíga mímí wọn ju ti àwọn àgbàlagbà 
lọ àti àwọn ọmọdé tí ó ti dáwà díẹ̀ (fún àpẹẹrẹ; àwọn 
ọ̀dọ́ langba). 

2



39

Kíkọ ojú àwọn ọmọdé sí afẹ́fẹ́ oní jàmbá nínú ni ó tún ní àsopọ̀ pẹ̀lú àìní ìmọ̀lára àti ìfọkànsí 
àti sí bí burounkaítísì, fùkù tí kò dàgbà bí ó ti yẹ àti níní ìrírí àwọn àìlera ọlọ́jọ́ pípẹ́ gẹ́gẹ́ bí 
sémisémi1 àti àwọn àrùn míràn tí ó máa ńyọ èémí lẹ́nu2.

Ìtọ́wò

Oun tí ìwé itọ́sọ̀ná yí wà fún ní lati túmọ̀ ì̀mọ̀̀ ìjìnlẹ̀ tó jìnlẹ̀ sí awọ́n oun ìse tó lè ran awọn ọmọdé atí 
ará ìlú lọ́wọ́ látí gbé ìgbésẹ́ tí o yẹ atí lati se àdínkù ipalára awọn ọmọ́dé sí afẹ́fẹ́ búburú.

Ìdarí tí ó já fáfá ní ṣe pẹ̀lú (àpẹẹrẹ; díndín èéfín tí ó 
ńjáde kù láti orísun) eléyi gan ni ọ̀nà àbáyo tí ó yan-
rantí jùlọ, ọ̀nà míràn tí a tun làkalẹ̀ tí ó tún lè gbà láti 
dínwọ́ ìkójọpọ̀ afẹ́fẹ́ tí ó ní ìjàmbá nínú kù nínú àti ni 
àyíká àwọn ilé ìwé. Bákanna àgbáríjọpọ̀ ìfọwọ́sowọpọ̀ 
ni a tún nílò láti ọ̀dọ̀ àwọn tí ó dásí ọ̀rọ̀ náà ni àti ọ̀dọ̀ 
àwọn tìkárawọn tàbí àwọn tí afẹ́fẹ́ oníjàmbá yì ti ní 
ìpalára wọn láti lè mú ìyàtọ̀ tí ó ṣe gbòógì ni àwọn 
ìgbèríko6. Àṣeyọrí nípa ṣíṣí ojú sí àdínkù afẹ́fẹ́ oníjàm-
bá ni ó nílò àwọn ipa tí ó pọ̀ tí ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ 
ilé ìwé àti ìlú tí ó wà ní ìbílè náà.

Àwọn ọmọdé ni ó ma ńtètè ní ìpalára 
nígbàkúgbà tí a bá ṣí ojú wọn sí jú 
àwọn àgbàlágbà lọ nítorí wípé fùkù 
wọn kò tíì dàgbà to bí ó ti yẹ àti wípé 
èémí wọn kò tí kanlẹ̀ tó bí ó ti yẹ3. Bí 
ó tilẹ̀ wù kórí fún ìmòye sí, ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ 
ilé ìwé ni a gbà kalẹ̀ sí ẹ̀ba ojú pópó, 
àwọn èéfín tí ó ńjáde láti ara àwọn 
ọkọ̀ ni ó má ńrọra fẹ́ sínú ọgbà ilé 
ìwé wọ̀nyí, pẹ̀lú àwọn yàrá ìkàwé. 
Ní U.K. ó ju ẹgbẹ̀rún méjì (2000) ilé 
ìwé àti àwọn alákobẹ̀rẹ̀ ni wọ́n wà 
lẹbà ọ̀nà níbi tí àwọn oníjàmbá4 tàbí 
tí ó ńpanilára tí ó pọ̀ yanturu. Ní U.K. 
bakanna ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí 
àìsàn semisemi ńṣe pọ̀ ju àwọn èèyàn 
ìlú Òyìnbó tí ó kù lọ4.

Lílò ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ láti gbé wọn lọ àti 
gbe wọn padà láti ilé ìwé ńjẹ́ kí afẹ́fẹ́ 
oníjàmbá nínú yi pọ̀ ka kiri ní agbègbè 
ilé ìwé. Ní England, ọkọ̀ ayọ́kẹlẹ́ tí 
a ńlò fún ìrìnkèrindò ní ilé ìwé ti jẹ́ bí 
ìlọ́po méjì ní bí ogún ọdún sẹ́yìn àti 
wípé ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ ọkọ̀ ayọkẹ́lẹ ni a máa 
ńrí ní àárọ̀ tí wọn ma ńgbé àwọn ọmọ 
lọ sí ilé ìwé5. Ṣíṣí ojú ọmọdé sí afẹ́fẹ́ 
oníjàmbá nínú yí ni ó tún lè gbé sókè 
nípa àwọn ẹ́njìnì tí a síná sí tí ó sì wà 
lójúkan, tí a sì gbé ẹsẹ̀ lé iná rẹ̀ tàbí 
kí a tún gbe ẹsẹ̀ kúrò, méjèjì nínú tàbí 
ìtòsí àyíká ilé ìwé nígbàtí a bá wá gbé 
ọmọ tàbí já ọmọ sílẹ̀.

Àwòrán tí ayà sókè yí sàfihàn bíi mímí àwọn ọmọ ṣe maá 
ńlọlẹ̀ àti àwọn ọmọ ọwọ́ tí wọn wà níbi tí èéfín ọkọ̀ ti pọ̀ 
(eléyi ni a ṣe àmúlò rẹ̀ láti \ Sharma àti Kumar3). Gíga 
èémí àwọn ọmọdé wà láarín 0.55m àti 0.85m láti orí ilé 
sókè àti wípé ẹ̀yà ara ọkọ̀ tí ó ńgbé èéfín jáde ní ó jóko ní 
bí ìwọ̀n 1m láti ojú ònà wa. Eléyi máa ńjẹ́ kí níní ìpalára sí 
afẹ́fẹ́ oníjàmbá nínú pọ̀ si fún ìpalára.
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Àkọsílẹ̀ yí ni ó soí́ ní ṣókí́ àwọn ọ̀nà tí a fi lè ṣe àdínkù sí bí àwọn ènìyàn tí máa ńkojú afẹ́fẹ́ 
oníjàmbá nínú àti ní àyíká ilé ìwé. Èròngbà tí ó dára yí ni a rí láti ọ̀dọ̀ àwọn onìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí a tún 
lè ṣe àyípadà rẹ̀ nípa àwọn èrí tí ó tẹ̀lẹ. Títayọ àkọsílẹ̀ yí dúró lórí àwọn ohun tí a lè ṣe àmúlò 
rẹ̀, àti ṣíṣe àfojùsùn àwọn tí ó ṣe kókó nínú ìtẹ́wọ́gbà rẹ̀ (àwọn ọmọdé, ilé ìwé àti ìlú) ríi bákan 
bákan. Ó nílò àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ó wúlò7-10 àti àtúngbèyẹ̀wọ̀ ẹ̀kọ́3,11-13 kí a sì kọ́ lórí ìwàláàyè 
Guildford wa (GLL)14 àti ìrírí tí ó jinlè ní pípèsè ìmójútó ní gbangba àti níti òfin (fún àpẹẹrẹ; 
bíbèèrè ìmójútó àwọn ohun aláwọ̀ ewé fún àkọsílẹ̀ gbogbogbòò fún mímójútó àwọn ewéko 
kọ̀kan15 tí a yà sótò16 àti àwọn oníruurú òfin tí a kọ ní ṣókí17. Àkọsílẹ̀ yí ni a fi ṣe ìsopọ̀ pẹ̀lú 
iṣẹ́ tí a ti ṣe sẹ́yìn, fún àpẹẹrẹ; bíbójútó dídárasí afẹ́fẹ́ fún ilé ìwé àti àwọn òṣìṣẹ1́8 tí ó wà níbẹ̀, 
dídárasí afẹ́fẹ́ ìta àti ìlera19, ṣíṣètò lílò ilé ní ọjọ́ iwájú àti bíbójú tó dídàgbàsókẹ̀20, nínú àwọ̣n 
ohun èlò afẹ́fẹ́,21-25 ipa tí dídára afẹ́fẹ́ inú ilé26 ńkó àti àìsílé lórí rẹ2̀7.

Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èròngbà níti ìbójútó àwọn àkọsílẹ̀ yí ni ó ní ṣe pẹ̀lú dídínkù ìpalára tí àwọn 
ohun tí ó jọ̀lọ̀ lè ní, kílásì àwọn afẹ́fẹ́ oníjàmbá nínú pẹ̀lú ohun tí ó burú tí ó ní ṣe nípa ìlera 
ènìyàn28. Ọ̀rọ̀ náà bákannan ni a tún lè múlò níti àwọn ohun míràn tó ńfa ìpalára tàbí ṣe jàmbá 
àwọn bí náítrógìn osàìdì. Ìtọ́sọ́nà yí ni ó ní àfojúsùn nípa ohun kan pàtó nípa gbígbé àti jíjásílẹ̀ 
àti gbígbémúlémú ọkọ̀ ní àyíká ilé ìwé. Èkúnréré àpèjúwe tàbí ohun tí a fà kalẹ̀ nípa inú ilé (fún 
àpẹẹrẹ; yàrá ìkàwé) dídára sí afẹ́fẹ́ àti ipa tó ní lórí ìlera ni ó kọjá sísọ. Àwọn àkọsílẹ̀ yí ni ó ṣe 
pẹ̀lú àwọn àlàkalẹ̀ kọ̀ọ̀kan fún (àwọn ọmọdé, ilé ìwé àti ìgbèríko). A ní òye wípé àwọn ilé ìwé 
kan bí àwọn ilé ìwé tí ó wà nínú ijù ńlá pèlú àwọn ìletò kékèké ni láti ní àwọn ìdojúkọ nípa ṣíṣe 
àmúlò àwọn ohun tí a ní àkọsílẹ̀ rẹ̀, sùgbọ́n ṣíṣe amulo ni opolopo ni yio ni ere. O tun le je 
gege bi itosona nipa liana eko ti o ni se pelu ojo ori ni ibi ti o ti ye, reran awon ile iwe lowo lati 
je ki imo won ati awon obi won tabi alagbato won da moran si, ki o le fa adinku nipa lilowo si 
idojuko afefe onijamba.

Àbá gbogbogbòò tí a yàn láàyò ni won kò tèlé gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe Pàtàkì sí. Eléyí lára jẹ́ nípa àìní 
ẹ̀rí nípa ìkópa ìgbe oníkálukú àti wípé àwọn ọ̀nà kan tún wà láti tako ìṣòro (ẹ wo àkọsílẹ̀ gbog-
bogbòò). Gẹ́gẹ́bí nípa ìdarí yáfáfá (fún àpẹẹrẹ; àwọn oun àlàkalẹ̀ òfin) nípa lílo àti ṣiṣẹ́ móríyá 
láti pinwọ́ lílò ọkọ̀ ni eléyí tí ó jẹ́ ìlànà tí ó dára jù láti lọ.
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ÈKÍNÍ (1). KÍ GBOGBO ÈNÌYÀN KÓPA 
LÁTI KÍ WỌN ṢIṢẸ́ PAPỌ̀
Lára ọ̀nà láti ṣe àdínkù sí kíkọjú afẹ́fẹ́ oníjàmbá ni 
wípé kí a bójútó láti orísun (fún àpẹẹrẹ; ṣíṣe àdínkù 
sí àwọn eéfín tí máa ńjáde), ohun tí ó ńṣe ìtẹ́wọ́gbà 
(ọ̀pọ̀ fún ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀) àti láàrín orísun àti ohun tí ó 
ńṣe ìtẹ́wọ́gbà (òbí ohun aláwọ̀ ewé tí ó ńṣe ìdádúró). 
A tún lè dín ṣíṣí ojú sí afẹ́fẹ́ oníjàmbá nípa àwọn 
àyípadà tí ó tọ́ nípa yíyan irúfẹ́ ọ̀nà tí ó yẹ kí a gbà kí 
a máa bà ṣe alábápàdé oníruurú ìjàmbá tí ó kórajọpọ̀ 
sójúkanná. Ìdojúkọ gbogbogbòò pẹ̀lú ìbánisọ̀rọ̀ àti 
ìkópa láàrín, ilé ìwé, àwọn ọmọdé, òbí, ìlú àti ìgbìmọ̀ 
ìjọba ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ sí kòkárí àyípadà àti ojúlówó àdínkù 
sí.

Gbígbé

6

Kò sí
dídúró

EKÉJÍ (2). ṢÍṢÈTÒ AGBÈGBÈ TÍ Ó NÍ 
AFẸ́FẸ́ TÍ Ó MỌ́ NÍ ÀYÍKÁ ILÉ-ÌWÉ
Ṣíṣètò agbègbè tí ó ní afẹ́fẹ́ tí ó mọ́ ni àyíká ilé-ìwé 
nípa ṣíṣe àmúlò àwọn ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ ohun tí ó jáfáfá (nípa 
àìṣiṣẹ́ tó níti ìgbésè láti pínwọ́ àwọn èéfín tí ó únjáde 
lára àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, yíyí ibi tí a ti ńgbé tàbí já 
àwọn ènìyàn kúrò ní ibi àbáwọlé ilé ìwé leè dín ọwọ́ 
ipele àwọn afẹ́fẹ́ oníjàmbá kù nínú àti àyíká ilé ìwé.
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Ẹ̀̀KẸ́TÁ (3). ṢE ÀMÚLÒ ÀWỌN OHUN 
TÍ KÒ JÁ FÁFÁ LÁTI JẸ́ OLÙDARÍ
Olùdaŕi tí kò já fáfá bí àwọn ohun ìdánidúró aláwọ̀ 
ewé (fún àpẹẹrẹ; àwọn igi tí a rì mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi ààlà) 
láàrín ilé ìwé àti ibùgbé àti ọ̀nà tí ó kọjú si lè ṣe 
àdínkù bí àwọn ọmọ ilé ìwé ṣe ńṣe àdojúkọ sí àwọn 
èéfín tí ó ńjà wá láti ara àwọn ọkọ̀ ojú pópó. Ṣíṣe 
àmojútó ohun ọ̀gbìn, láti mọ àwọn ohun tí ó wà ní 
àyíká ibi tí a gbé ilé kalẹ̀ sí.

Ẹ̀KẸ́RÍN (4). FỌKÀNSÍ AFẸ́FẸ́ TÓ ŃWỌ 
YÀRÁ ÌKÀWÉ 
Dídékun àti máa ṣí ilèkùn tàbí fèrèsé tí ó dojúkọ ibi tí 
a ti já ènìyàn sílẹ̀ àti ibi tí a ti ńgbé ènìyàn lè ṣe àdínkù 
yíyọ́ wọlé àwọn afẹ́fẹ́ tí ó ńti ara ọkọ̀ jáde ṣùgbọ́n 
kò ṣe àfikún kábóndàosàìdi tí ó ti ńpelémọ ní àwọn 
yàrá ìkàwé tí ó wà nítòsí. Lílò àwọn ohun tí ó lè gbé 
afẹ́fẹ́ tí a ti jó, bí ó tílè ṣéṣe àwọn ohun míràn tí a 
gbèrò tìkarawa lè pinwó pípeléke àwọn ohun tí ó lè 
panilára àti àwọn afẹ́fẹ́ míràn tí ó ní jàmbá nínú bí 
kábóndàosàìdì. 
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Ẹ̀KARÙN (5). ṢE ÀGBÉKALẸ̀ ÀWỌN 
ILÉ TUNTUN TÍ A KÓ SÍ ỌGBÀ ILÉ ÌWÉ 
DÁRADÁRA
Ọ̀pọ̀lọ́pọ̀ ilé ìwé ni ó wà ní itòsí àwọn ọ̀nà tí 
ìrìnkèrindò máa ńpò nínú rẹ̀ níbi tí àwọn afẹ́fẹ́ 
oníjàmbá ti wá ní ipele tí ó ga jù lọ. Ìkórájọpọ̀ àwọn 
ohun tí ó ní jàmbá nínú ni ó ṣeé ṣe kí ó yòrò dànù 
nípa bí wọn ti jìnà sí ojú pópó sí. Lérèdí èyí àwọn ilé 
titun tí a kọ́ sí ọgbà ilé ìwé ni a ní láti fi ọgbọ́n gbé 
kalẹ̀ ní ọ̀nà tí kò fi ní sí ní ojú pópó àti níbi tí kò tì lè 
ṣe àgbákò tàbí jàmbá nígbà tí a bá ńfẹsẹ̀ rìn láàrín 
ilé ìwé àti ọ̀nà tí ó já wọn pọ̀ mọ́ ojú pópó. Ó tún 
gbódò jẹ́ ibi tí ó ṣe fẹsẹ̀ rìn ní àárín ìlú láti lè ṣe móríyá 
fún àwọn tó ńfesẹ̀ rìn àti àwọn tó ńgun kẹ̀kẹ́ àti láti 
pínwọ́ ipa tí àwọn oun tí ó ńjáde lára àwọn ayọ́kẹ́lẹ́ tí 
àwọn òbí tàbí àwọn tó ńwá ńgbé àwọn ènìyàn wọn 
ní àkókò tí a bá wà ní ilé ìwé.

Ẹ̀KẸ́FÁ (6). RÌN LỌ SÍ ILÉ ÌWÉ
Rínrìn lọ àti pípadà bọ̀ láti ilé ìwé ni a ní láti ṣe mímórí 
yá fún àwọn ènìyàn nítorí èrè tí ó ní nípa ìlera ara láti 
lè ṣe ìsowọ́pọ̀ fún dídáwà, ṣíṣètò ọ̀nà tí kò léwu fún 
àwọn ọmọdé, kí a tún lè pinwọ́ ìgbémúlémú ọkọ̀ àti 
afẹ́fẹ́ oníjàmbá nínú. Rínrìn déédéé ní ti lílọ àti bíbọ̀ 
láti ilé ìwé náà tún lè mú ọpọlọ ọmọ nínú ìlú náà 
dàgbà si àti wípé kí wọn lè ní òye nípa agbègbè wọn.
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ẸKEJE (7). YẸRA FÚN ÀWỌN OHUN TÍ 
KÒ PỌN DANDAN LÁTI LO ỌKỌ̀ FÚN
Ìkórajọpọ̀ àwọn ohun tí ó jọ̀lọ̀ lọ́wọ́ ni ó máa ńsábà 
má ńpàpọ̀jù ní wákàtí tí wọn bá wá ńjá àwọn èrò 
láàrín ago méje sí mẹ́san èyí ni ó jẹyọ nípa pípọ̀ tí 
àwọn ọkọ̀ fi máa ńgbémúlémú àti jíjáde àwọn ohun tí 
kò fún ni ní ojúrere nígbà tí a bá wá gbé àwọn ènìyàn 
wa ní ọ̀sán (láàrín ago mẹ́ta sí márún). Nítorí ìdí èyí ẹ 
jẹ́ kí a yẹra fún àwọn ìrìn àjò tí kò pọn dandan ní àárọ̀ 
àti ọ̀sán nítorí eléyì lè ní ipa tí ó dára fún wa nípa ṣíṣe 
àdínkù àwọn ohun tí ó lè kó ara jọ pọ̀ sí wa lára nípa 
ṣíṣe àdínkù sí ìrìn àjò tí a ńrìn eléyí lẹ́yìn ò reyìn yóò 
ṣe àdínkù sí afẹ́fẹ́ oníjàmbá nínú àyè àwọn ọmọdé, 
àwọn òbí wọn tàbí àwọn tí ó ńgbé wọn ní àkókò ilé 
ìwé.

ẸKẸJỌ (8). RONÚ NÍPA ERUKU OJÚ 
PÓPÓ
Bí ó ti lè jé wípé ìgbémúlémú ọkọ̀ máa ní àdínkù àti 
wípé ìṣọwọ́ fẹ́ afẹ́fẹ́ ní wákàtí ọ̀sán ju ti òwúrọ̀ lọ, 
ìkórajọpọ̀ àwọn ohun tí kò jọ̀lọ̀ lọ́wọ́ sì lè pọ̀ nípa 
ojú ọ̀nạ̀ tó béè ní ọ̀sán yóò sì wá ran àwọn eruku tí 
ó wà lójú pópó yi lọ́wọ́. Ìrì àfẹ̀mọ́jú máa ńṣe àdínkù 
sí agbára àwọn ohun tí ó wà ní ẹ̀bá ọ̀nà ní wákàtí 
òwúrọ̀ àti wípé bíbomi wọ́n ojú ọ̀nà wọ̀nyí ní àkókò 
tí ilè kò gbẹ ni ọwọ́ ọ̀sán tún lè ṣe ìrànlọ́wọ́ láti ṣe 
àdínkù sí bí eruku ojú pópó ṣe ńpeléke si.
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Bí afẹ́fẹ́ sé 

dara sí

ẸKẸWA (10). FÍFI Ọ̀RỌ̀ NÍPA AFẸ́FẸ́ 
ONÍJÀMBÁ SÍNÚ ÈTÒ Ẹ̀KỌ́
Afẹ́fẹ́ oníjàmbá àti ọ̀nà tí a fi lè ṣe àdínkù sí ìjàmbá 
tí ó ńṣe ni a lè ṣe àfikún rẹ̀ sínú ètò ẹ̀kọ́ ní orílẹ̀ èdè, 
fún àpẹẹrẹ; ìpínlẹ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, àwọn ọ̀nà ní rínrin ní 
àìléwu lójú pópó tún lè jẹ́ àfikún sí àlàkalẹ̀ ọ̀nà nípa 
ti ìtọ́sọ́nà nípa ti àkọsílẹ̀ yí, gbogbo eléyí tí ó ńran 
àwọn ọmọdé láti lè ṣe déédé pèlú èròngbà àkọsílẹ̀ 
nípa ti ẹ̀kọ́. Bákannà, ṣíṣe àfikún sí àwọn ohun tí 
ó wà ní àrọ́wọ́tó nípa ohun tí ó lè ṣe ìwádi nípa ti 
afẹ́fẹ́ oníjàmbá yí ni a tún lè lò gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ sí 
ètò náà àti àwọn àdánwò nípa ti àlàkalẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ níbi 
ìkórajọpọ̀ nínú ọgbà ilé ìwé tàbí lẹ́hìn ìgbàtí a ti kúrò 
ní ilé ìwé.

ẸKẸSAN (9). ṢE ÀGBÉKALẸ̀ ÈTÒ 
ÀKÀNṢE IṢẸ́ TÍ ÀWỌN ONÍMỌ̀ ÌJÌNLẸ̀ 
FÚN ÌDÁWỌ́LÉ ÀWỌN ARÁ ÌLÚ
Ìbáṣiṣépọ̀ pèlú àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ńṣe àgbéga sí 
mímọ rírì afẹ́fẹ́ oníjàmbá àti àwọn ọ̀nà tí ó lè pinwọ́ rẹ̀ 
láàrín àwọn ọmọdé, òbí, ilé ìwé àti ìlú. Àwọn onímọ̀ 
ìjìnlẹ̀ àti àwọn akópa nínú ṣíṣe iwádi náà lè gba àwọn 
ènìyàn láàyè láti sọ àwọn ìrírí wọn (fún àpẹẹrẹ; ohun 
tí ó lè mú ènìyàn rìn láì ṣèwé lójú pópó) pèlú iwádi 
àti àlàkalẹ̀ òfin nípa gbogbo ìgbésẹ̀ káákìri láti dásí 
àwọn ohun tí ó ṣe Pàtàkì.
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*  Ilé ìwé gbọ́dọ̀ sowọ́pọ̀ nípa kí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọdé máa rìn.
*   Àwọn ọkọ̀ tí a ńlò nínú ilé ìwé tàbí nítòsí ọgbà ilé ìwé ni a kò gbọ́dọ̀ gbà láàyè nípa  
 ṣíṣe  àyípadà ibi tí a máa já àti gbé àwọn ènìyàn tí yóò jìnà sí ẹnu ọ̀nà ilé ìwé.
*   Ètò ní onírúurú ọ̀nà bí a o ti ma já àwọn èrò tàbí ìgbìmọ̀ tí ó wà níti ṣíṣetò ọkọ̀.
*   Kíkó àwọn ènìyàn jọ láti bójútó àwọn ibi tí ọkọ̀ ti má dúró ni àyíká.

KOKO KINI 
#1 

TÍTÒ LỌ́WỌ̀WỌ́ ÀWỌN ỌKỌ̀ ÀTI NÍ WÁKÀTÍ TÍ A MÁA ŃJÁ ÀWỌN 
ÈNÌYÀN SÍLẸ̀ LE ṢE ÌGBÉSÓKÈ NÍPA KÍKÓRAJỌ      ÀWỌN OHUN 
TÍ Ó JỌ̀LỌ̀ LỌ́WỌ́ NÍ ÀYÍKÁ ILÉ ÌWÉ FÚN BÍ ÀLÉKÚN ỌDÚNRÚN 
(300%) NÍNÚ ỌGỌ́RÚN (100%) 

Yíyẹra fún lílò ọkọ̀ ní wákàtí tí a wá ńjá àwọn ènìyàn sí lẹ̀ ṣe àdínkù ní ìlọ́po mẹ́ta ní 
ilé ìwé sí bí àwọn ọmọdé ṣe ńkọjú àwọn afẹ́fẹ́ oníjàmbá tí ó máa ńti ara àwọn ọkọ̀ 
jáde.

Ọmọdé: * Yẹra fún àwọn ọkọ̀ tí ó tò lọ́wọ̀wọ́ nígbàkúgbà tí a bá ṣíná sí wọn.

*  Má ṣe ṣíná sí ọkọ̀ nígbà tí ó bá dúró bí ó tilẹ̀ ṣe fún ìgbà díẹ̀.
*  Yíyẹra fún ìlò ọkọ̀ ní wákàtí tí a ńgbé tàbí já èrò tàbí àwọn ọkọ̀ tí a gbé dúró sí ẹnu  
 ọ̀nà àbáwọlé ilé ìwé.
*  Àwọn òbí àti àwọn ọmọdé tí ó bá ṣeé ṣe fún láti rìn ni kí wọn ṣe bẹ́ẹ̀ nígbàtí wọn ba  
 ńlọ tàbí bọ̀ láti ilé ìwé láti ṣe àdínkù ipa búburú tí ó lè nípa bí afẹ́fẹ́ ṣe lè dára si, ṣe  
 àfinkún sí eré ìdárayá kí wọn sì ṣe àmúlò rínrìn ní ọ̀nà láìléwu àti níní òye nípa ìrìnnà  
 náà.
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300%

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  
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*  Ṣíṣètò àti ṣíṣe àlàkalẹ̀ ṣáajú àti lẹ́hìn àṣeparí iṣé ní ilé ìwé nípa jíjá àwọn ọmọ àti  
 akẹ́kọ gbígbé wọn ni ó gbọ́dọ̀ wà kákìri tàbí ẹgbẹ́ tó wà nípa ìṣètò ọkọ̀ láti ṣe   
 àdínkù sí iye àwọn ọkọ̀.
*  Ṣíṣe ìrànlọ́wọ́ sí àrọ́wọ́tó kẹ̀kẹ́ fún gbogbo ènìyàn fún àpẹẹrẹ; nípa àwọn ìgbìmọ̀ tó  
 wà nípa ṣíṣe àmúlò kẹ̀kẹ́.
*  Yíyẹra fún lílò ọkọ̀ fún àmúlò ilé ìwé bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ tàbí kí a gbé ọkọ̀ dúró sí  
 ibi tí ó jìnnà sí àbáwọlé ilé ìwé.

KÍKÓRAJỌPỌ̀ ÀWỌN OHUN TÍ Ó JỌ̀LỌ̀ LỌ́WỌ́ NÍ WÁKÀTÍ TÍ A 
ŃGBÉ ÈRÒ KÓ IPA TÓ LE NÍ ÌLỌ́PO MẸ́TA JU NÍGBÀTÍ A BÁ ŃJÁ 
ÈRÒ NÍPA ÀKÓKÒ TÍ A TI PÍN NÍGBÀ TÍ A BÁ FẸ́ GBÉ ÈRÒ ÀTI 
Ọ̀NÀ TÍ Ó DÁRA NÍPA BÍ A TI ŃTÚKÁ NÍ Ọ̀SÁN

Àpapọ̀ ni rínrìn ṣégeṣège ní wákàtí tí a bá wá gbéni lẹ́yìn àṣeparí iṣé ní ilé ìwé ni 
ànfàní tún wà fún láti ṣe àdínkù sí súnkẹẹrẹ gbàkẹẹrẹ lójú pópó àti sí ohun tí ó jáde 
ní ara ọkọ̀.

Ọmọdé: *  Sísún séhìn níbi tí ọkọ̀ tí kò ṣiṣé wà bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ.

* Ṣíṣe móríyá fún àwọn aláṣe ìbílẹ̀ láti dá ibi ìmójútó tí àwọn ènìyàn yóò máa gbé ọkọ̀  
 pamọ́ sí, kí wọn sì gbégi lé gbígbé ọkọ̀ pamọ́ tàbí dúró sí àdúgbò tí ó wà ní àyíkà ilé  
 ìwé láti jẹ́kí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ já geere ní wákàtí tí a bá ńjá èrò sílè nínú ọkọ̀.

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#2 
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*  Ilé ìwé lè gbin àwọn ewéko tàbí ṣe ohun tí ó lè mú kí àdojúkọ wọ̀nyí dínkù bí ó ti yẹ  
 láàrín ọgbà ilé ìwé àti ojú pópó tí ó súnmọ,́ kó ba lè ṣe àdínkù sí ipa tí gbíbémúlémú  
 ọkọ̀ tí ó ńrìn ní ojú pópó lè ní lò ní àyíká ilé ìwé.
*  Ṣíṣe àṣàrò láti ṣe àfikún ọ̀nà míràn tí ó súnmọ́ ọ̀nà àbáwọlé pèlú ọ̀nà tóóró tí ó ṣe fi  
 ẹsẹ̀ lásán rìn kí a sì tún gbin àwọn ìdádúró aláwọ̀ ewé sínú ọgbà ilé ìwé.
*  Ilé ìwé gbúdọ̀ dẹ́kun ṣíṣeré àwọn ọmọdé nítòsí ibi tí a ṣe odi ilé sí tí ó sì jẹ́ ibi tí   
 àwọn ọkọ̀ àti àwọn ènìyàn tí máa ńrìn lọ́pọ̀lọ́pọ̀.
*  Àwọn ènìyàn tí ó wà ní ojúkò ìbílẹ̀ ní ìlú náà le ran ilé ìwé lọ́wọ́ nípa gbíngbín àwọn 
ohun ìdábú aláwọ̀ ewé ní àyíká ọgbà ilé ìwé tàbí kí wọn lo àwọn ọ̀nà míràn tí ó dára 
láti wá ọ̀nà àbáyọ sí.

ÀWỌN OHUN TÍ Ó JỌ̀LỌ̀ TÍ Ó KÓRAJỌPỌ̀ SÍ PÁPÁ ÌṢERÉ TÍ Ó 
WÀ NÍ TẸ̀LÉŃTẸ̀LÉ Ọ̀NÀ TÍ ÌRÌNKÈRINDÒ ỌKỌ̀ TI PỌ̀ JABURATA 
NI A LÈ FIWÉ ÀWỌN TÍ Ó WÀ NÍ OJÚ PÓPÓ GANGAN NÍ WÁKÀTÍ 
TÍ A BÁ ŃJÁ ÈRÒ SÍLẸ̀

Àwọn àpapọ̀ ohun àdáyébá tí a fi wà ní àwọn orígun kan ní àyíká ilé ìwé lè ṣe ìrànwọ́ 
fún àwọn afẹ́fẹ́ tí ó dènà ní àyíká ọgbà ilé ìwé.

Ọ̀kànkan lára àwọn eré ìdárayá wọ̀nyí ni a gbọ́dọ̀ ṣe àdínkù sí ní wákàtí tí a bá ńjá 
àwọn èrò títídi ìgbà tí ilé ìwé bá lè ṣe àdínkù sí àwọn ohun tí ó lè fa ìpalára.

Ọmọdé: *  Tí oríkò eré ìdárayá yín bá súnmọ́ ojú pópó yẹra láti máa ṣeré ní ẹ̀bá ọ̀nà náà ní òwúrọ̀.
*  Ẹ̀kọ́ òwúrọ̀ ní gbogbo ìta ilé ìkàwé ni a gbọ́dọ̀ ṣe àyípadà sí ní ọjọ́ ìkẹ́kọ́.

*  Àwọn ìlú tó jẹ́ ti ìbílẹ̀ gbúdọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ tí ìbílẹ̀ láti múlò àwọn  
 ohun tí a ti ńlò látẹ̀hìn wá àti àwọn òye ọ̀tun tí yóò mú kí àwọn ènìyàn tó wà ní   
 àdúgbò náà lè máa gbé ibẹ̀ láìléwu, ní ọ̀nà tí a o fi ṣe móríyá fún àwọn òbí àti àwọn  
 ọmọdé láti rìn.

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#3 



   

*  Yíyẹra fún lílò ọkọ̀ ní wákàtí tí a ńgbé tàbí já èrò bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ àti wípé kí a  
 tún gbìyànjú láti gbé ọkọ̀ wá sí ibi tí ó jìnà díè sí àbáwọlé ilé ìwé.
*  Ṣíṣe móríyá fún àwọn òbí àti àwọn ọmọdé láti rìn tàbí kí wọn gun kẹk̀ẹ ́lọ tàbí bọ ̀láti  
 ilé ìwé.
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*  Àwọn ọmọdé ni ó gbọ́dọ̀ ṣe ìtọ́ni fún nípa wíwúlò sí àwọn ilèkùn inú ilé láti lè pinwọ́  
 dídojúkọ àwọn ohun tí ó ńjáde lára àwọn ọkọ̀ tí ó ńrìn lójú pópó lórí afẹ́fẹ́ tí ó dára tí  
 ó wà nínú ilé.

ÌKÓRAJỌPỌ̀ ÀWON OHUN TÍ Ó JỌ̀LỌ̀ NI ÀWỌN Ọ̀NÀ TÍ Ó 
DOJÚKỌ YÀRÁ ÌKÀWÉ LÈ DÍ ÌLỌ́PO MÉJÌ NÍ WÁKÀTÍ TÍ A BÁ ŃJÁ 
ÀWỌN ÈRÒ

Ṣíṣe àdínkù sí àwọn ohun tí ó ńjáde láti ara àwọn ọkọ̀ tí ó kọjú sí ilé ìwé nípa bíbójútó 
àwọn ọkọ̀ tí ó ńwọlé kí a sì ṣe darí wọn sí ojúkò ibi tí wọn o ti máa já àwọn èrò sí ibi 
tí ó nasè díẹ̀ sí àbáwọlé ilẹ ìwé.

Ọmọdé: *  Yíyẹra fún ṣíṣí ilẹ̀kùn àti fèrèsé ní yàrá ìkàwé tí ó wà ní itòsí ibi tí a ti ńjá àwọn èrò.
 *  Ojúkò tí a ti ńgbé tàbí já èrò ni ó gbúdọ̀ wà ní ibi tí ó jìnà díẹ̀ sí àbáwọlé yàrá ìkàwé.

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#4 
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* I lẹ̀kùn àti fèrèsé tí ó dojúkọ ọ̀nà ni a gbọ́dọ̀ ṣe àmúlò rẹ̀ nípa ṣíṣe pàsípàrọ̀ afẹ́fẹ́ ní  
 wákàtí tí a bá wá gbé ẹ̀rọ.
*  Ẹ máa jó àwọn afẹ́fẹ́ mímọ́ yì ní ìgbà gbogbo tàbí kí a ṣe àgbékalẹ̀ ohun tí yóò ma  
 sé afẹ́fẹ́ àti pàsípàrọ̀ afẹ́fẹ́ láti ṣe àdínkù sí àwọn ohun tí ó lè fa jàmbá nínú afẹ́fẹ́ ilé  
 kí ó lè dínwọ́ àwọn ohun tí ó lè fa jàmbá tí a kò sẹ́. 

TÍTI ILÈKÙN TÀBÍ FÈRÈSÉ ILÉ ÌWÉ LÈ PINWỌ́ ÀDÍNKÙ SÍ ÀWỌN 
OHUN TÍ Ó ŃJÁDE LÁTI ARA ỌKỌ̀ TÍ Ó ŃRÌN NÍ OJÚ PÓPÓ. NÍPA 
ṢÍṢE ELÉYÍ TÚN LÈ FA ÌKÓRAJỌPỌ̀ KÁBÓNDAOSÀÌDÌ NÍNÚ 
YÀRÁ ÌKẸ́KỌ

Láti ṣe àdínkù sí àwọn afẹ́fẹ́ oníjàmbá nínú tí ó ńti ara àwọn ọkọ̀ tó ńrìn ní ojú pópó 
jáde nínú yàrá ìkẹ́kọ̀, kí a máa tí èyíkèyí ilẹ̀kùn tàbí fèrèsé tí ó kọjú sí òpópó ibi tí 
àwọn ọkọ̀ ti ńrìn ní wákàtí tí gbogbo ẹ̀ bá ti peléke jù, kí a sì ṣí ilẹ̀kùn àti fèrèsé inú 
dípò rẹ̀.

Ọmọdé: 

*  Tí ó bá lè rí àbáwọlé ẹnu ọ̀nà ilé ìwé rẹ̀ láti ojú fèrèsé gbìyànjú láti ti fèrèsé náà ní  
 àkókò tí a bá ńṣe ìkẹ́kọ, àkókò láti dáàbo bò ó lọ́wọ́ jàmbá òwúrọ̀. Tí àwon olùkọ́  
 rẹ̀ bá sọ bẹ́, ó lè ṣí fèrèsé náà nígbà tí ó bá ṣe díẹ̀ si tàbí nígbàtí ó bá ri wípé ara rẹ̀  
 ńgbóná tàbí tí ó bá ti rẹ̀ ọ́.
*  Ṣíṣe àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ tí ńmójútó kábóndàosàìdì nínú yàrá ìkẹ́kọ.
*  Fa afẹ́fẹ́ tí ó ńdán sínú yàrá ìkàwe nígbàkúgbà tí olùkọ́ bá ṣàkíyèsí pé àwọn àpẹẹrẹ  
 kábóndàosàìdì ti pàpọ̀jù níye láàrín àwọn ọmọdé (fún àpẹẹrẹ; àárẹ̀, àìlerónú   
 dáradára, ẹ̀fọ́rí, òyì ojú).

Ilé Ìwé:  

KOKO KINI 
#5 

*  Àwọn alábágbé gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ pèlú àwọn aláṣẹ ìbílẹ̀ láti jẹ́ kí a rí wípé ilé ìwé tuntun  
 tí a fẹ́ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ sí àyíká yí ni ó gbọ́dọ̀ jìnà díẹ̀ sí òpópónà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ àti  
 ọ̀pọ̀ ènìyàn rìn pẹ̀lú rínrìn ní àìléwu ní ojú pópó tàbí ni gígun kẹ̀kẹ́ ni ọ̀nà tí ó já papọ̀  
 sí àyíká ilé ìwé pẹ̀lú àwọn ọ̀nà pàtó tí ó jáde síra àti pèlú ilé tàbí ìlú.

Ìlú:  
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Dúró

* Pèlú ìrànlọ́wọ́ láti ilé ìwé, ìlú gbúdọ̀ ṣe móríyá fún àwọn aláṣẹ, ìbílẹ̀ láti gbé oríkò tí  
 àwọn ọkọ̀ ti máa ńpàdé tàbí ibi tí a gbé ọkọ̀ sí jìnà sí àyíká ilé ìwé tí ó bá ṣeé ṣe.

*  Ilé ìwé gbúdọ̀ fi tó àwọn òbí àti àwọn tí ó wá ńgbé ọmọ wá sí ilé ìwé àti padà sí ilé ní 
 gbígba ọ̀nà tí ó gbòòrò ńfi ara wọn fún ìdojúkọ ńlá nípa ohun tí ó ńjáde lára àwọn  
 ọkọ̀.
*  Ọ̀nà míràn tí àwọn ọkọ̀ tí ó ńgba ibẹ̀ kó pọ̀ ni a gbọ́dọ̀ dába fún wọn.

ÀWỌN OHUN TÍ Ó KÓRAJỌPỌ̀ SÍ ÌKÓRÍTA TÍ OUN ONÍJÀMBÁ 
WÀ GẸ́GẸ́ BÍ ORÍTA TÍ ÀWỌN ỌKỌ̀ TI MÁA ŃPÀDE ÀTI IBI TÍ 
ÀWỌN ỌKỌ̀ MÁA ŃGBÉ DÚRÓ SÍ NI O ṢEÉ ṢE KÍ Ó TÓ ÌDÁ 
MÉJÌ NÍNÚ MẸ́TA JU ÀWỌN ÌKÓRÍTA TÍ ÀWỌN ỌKỌ̀ KÒ TÍ FI BÉ 
WỌ́PỌ̀ TÍ WỌN ŃRÌN NÍBẸ̀

Dídúró, gbígbéra àti títẹnámọ́ ọkọ̀ ni ó má ńṣe ìrànlọ́wọ́ si ìgbésókè ìkórajọpọ̀ àwọn 
ohun oníjàmbá nínú àwọn ibi tí ọkọ̀ ti máa ńpàdé àti tí àwọn ọkọ̀ máa ńdúró sí àti 
wípé ṣíṣe àdínkù sí àkókò tí a lò nípa wọn ni yóò ṣe àdínkù sí bí a ṣe ní ìdojúkọ sí 
àwọn ohun oníjàmbá wọ̀nyí.

Ọmọdé: 
*  Gbìyànjú láti dúró jìnà sí àwọn ọ̀nà tí ó wà ní ìkóríta àdúgbò, níbi tí àwọn ọkọ̀ ti máa  
 ńpàdé àti ibi tí àwọn ọkọ̀ máa ńgbé dúró sí láti pínwọn ìdojukó àti ìpalára àwọn  
 ohun oníjàmbá nínú tí ó ńti ara àwọn ọkọ̀ jáde.

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#6 

Lọ
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*  Ilé ìwé gbúdọ̀ tẹnumọ Pàtàkì ìkórajọpọ̀ tí ó ga nípa gíga níwọ̀nba fún àwọ́n òbí/  
 ọmọdé kí a sì daba ọ̀nà míràn, tí ó mọ́ (fún àpẹẹrẹ; gbígba ibi ìgbọ́kọ̀sí).

NÍNÚ ÀWỌN ỌMỌ ỌWỌ́ ÀTI ỌMỌDÉ LÈ NÍ ÈÉMÍ TÍ Ó TÓ ÌDÁ 
ỌGỌ́TA NÍNÚ ỌGỌ́RUN SÍNÚ LÁRA ÀWỌN AFẸ́FẸ́ ONÍJÀMBÁ 
NÍNÚ JU ÀWỌN ÀGBÀLAGBÀ LỌ

Ní àkòkò tí ilé ìwé bá ńlọ lọ́wọ́ nítorí wípé ojúkò tí wọn ti máa ńmí súnmọ́ ìwọ̀n gíga 
ibi tí ìdọ̀tí ọkọ̀ tí máa ńjáde, níbi tí ìkórajọpọ̀ peléke si. Ìkórajọpọ̀ ohun oníjàmbá nínú 
yì ni ó pàpọ̀jù ní ìwọ̀n mẹ́ta kan sí ilé, tí ó sì ńdínkù nípa jíjìnà sí (tí gíga sí pẹ̀lú) láti 
ojú pópó. Ní bí ó bá ṣeé ṣe kí a sún ìwọ̀n gíga nípa ti mímí àti wípé kí a wà ní ibi tí ó 
jìnà sí ibi tí àwọn ìdọ̀tí tí ó ńti inú ọkọ̀ jáde ní yóò ṣe àdínkù sí bí a ṣe ní ìdojúkọ.

Ọmọdé: * Gbìyànjú láti jìnà sí ibi tí ọ̀nà pín sí nígbà tí ó bá ti ńlọ tàbí bọ̀ láti ilé ìwé.

*  Bí ó bá ṣeé ṣe, kí a máa lo ohun ìgbọ́mọsí tí ó ga sókè sí eléyí tó ó lọ sílẹ̀ lọ gbé bí  
 ọmọ náà tí lè mí sókè kí ó sì pinwọ́ bí wọn ti lè ní ìdojúkọ.
*  Gbígbé àwọn ọmọ ọwọ́ àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ (fún àpẹẹrẹ; àwọn ọmọdé tí a gbé sínú  
 àpò tí a máa sẹ́hìn ni arí àyíká ibi tí ohun oníjàmbá yí pitimù sí níbi tí ó bá ṣeé ṣe tí  
 kò sì léwu láti ṣe bẹẹ́ ̀lè gbé mímí àwọn ọmọ wọǹyí sókè, yó si fún wọn ní ànfàní láti  
 mú ojú wọn kúrò níbi orísún láti ṣe àdínkù sí bí wọn ṣe ní ìdojúkọ si.
*  Àwọn ará ìlú lè rò wípé kí wọn fi àyè sílẹ̀ fún ohun ìdábu aláwọ̀ ewé láàrín òpópó  
 gbọọrọ àti ilé, nígbàkúgbà tí a bá ṣe alákálẹ̀ ìlọsíwájú ní orí ilé àdáni.

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#7 
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*  Ìdarí tí ó tọ́ sí orísun (fún àpẹẹrẹ, ṣíṣe àdínkù sí lílò ọkọ̀) tún jẹ́ ọ̀nà kan tí ó jáfáfá ju  
 àwọn ọgbọń míràn lọ láti dábòbò àwọn tí ó fẹ ́olùfaragbà. Bákanna òbí kòbí tí ó ńrò  
 láti lo ohun ìgbọ́mọ tuntun tàbí àga àti kiri lè lo eléyì tí a ti lè gbé ọmọ náà pamọ́  
 sínú rẹ̀ ní ìwọ̀n tí kò fi ní sí àgbákò fún èémí rẹ̀.

*  Àkànṣe ibi ìdúrósí ni a lè ṣètò rè fún àwọn òbí pèlú àga tí a ńtì tí ó gbọ́dọ̀ wá ní  
 ìjásẹ́hìn díẹ̀ àti ní ipele tí ó ga ní ibi tí a gbé ọkọ̀ dúró sí.
*  Níbi tí ó ti ṣeé ṣe òbí ní láti lọ́ra láti ma gbé ohun tí a fi gbé ọmọ tàbị àga tí a ńtì fún  
 ọmọdé sí itòsí ibi tí ìrìnkèrindò ọkọ̀ tí pàpọ̀jù tàbí ní ibi tí àwọn ọkọ̀ ti gbémúlémú,  
 tàbí kí àwọn òbí lọ fún ohun míràn tí wọn lè fi gbé ọmọ tí ó bá ṣeéṣe fún wọn.

IRÚFẸ́ OHUN TÍ A FI ŃGBÉ ỌMỌ TÀBÍ ÀGA TÍ A GBÉ ỌMỌ 
SÍ TÍ A ŃTÌ LÈ MÚ ÌYÀTỌ̀ PỌ́NBÉLÉ WA SÍ BÍ ẸNI TÍ Ó ŃGUN 
KẸ̀KẸ́ ṢE NÍ ÌDOJÚKỌ NÍ ÀKÓKÒ TÍ ILÉ ÌWÉ ŃLÒ LỌ́WỌ́ FÚN 
ÀPẸẸRẸ ÒǸKÀ ÀWỌN OHUN TÍ YÓÒ KÓRAPAPỌ̀ LÈ PÈ BÍ ÌDÁ 
MÉJÌLÉ NÍ ÀÁDÓRIN NÍNÚ ỌGỌ́RIN NÍ ÌJÒKÓ TÍ Ó WÀ NÍ ỌWỌ́ 
ÌSÀLẸ̀ ÀGA ÌGBỌ́MỌSÍ ONÍ PELE MÉJÌ JU ÌJÒKÓ TÍ Ó WÀ NÍ 
ỌWỌ́ ÒKÈ

Ọmọdé: * Rántí láti máa rìn ní abala kan orí pẹpẹ jìnà sí etí ọǹà láti fà séhìn fún àwọn ohun tí ó  
 lè fa ìpalára.
 

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#8 

Mítà kan ní orí ilé tí ó wà ní ojú pópó níbí tí ohun tí ó ńti ara àwón ọkọ̀ jáde tí ńpàdé 
àwọn afẹ́fẹ́ tí ó wà ní gbogbo agbègbè náà ní ó máa ńṣe dédé pèlú ipele àwọn tí 
àwọn ọmọdé tí ńmí tàbí àga tí a ńtì jẹ́ ipele tí ó ní agbára jù fún bí a ti ńdojúkọ afẹ́fẹ́ tí 
ó ní jàmbá nínú.
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* Ilé ìwé lè ṣe ìrànwọ́ fún àwọn òbí àwọn ohun tí ó lè ṣe àdínkù sí àwọn ohun tí ó lè  
 fa ìpalára gẹ́gẹ́ bí yíyan ọ̀nà míràn tí kálọkábọ̀ ọkọ̀ kò ti pò, ṣíṣe àdínkù sí àkókò tí a  
 ńlò ní oríkò ibi tí ohun tí ó lè fa jàmbá tàbí ìpalára wà àti wípé kí a lè mọ̀ ìdérí   
 fún àwọn ohun tí a fi ńgbọ́mọ ní àkókò tí ó yẹ. Ilé ìwé tún ní láti ní pátákó ajúwe fún  
 àwọn òbí tí ó ní àga àtìkiri láti máa dúró sí ní àyíká ọgbà ilé ìwé.

ṢÍṢE ÀMÚLÒ OHUN ÌGBỌ́MỌ ELÉYÌ TÍ A FOWÓSÍ / TÍ A DÁN 
WÒ TÍ KÒ NÍ ÌPALÁRA NÍNÚ TÀBÍ ÀGA ÀTÌKIRI TÍ Ó NÍ ÌDÉRÍ. 
PÀÁPÀ NÍ AGBÈGBÈ TÍ Ó JẸ́ ORÍKÒ TÍ ÀWỌN OHUN ONÍJÀMBÁ 
PỌ̀ LÁPỌ̀JÙ SÍ GẸ́GẸ́ BÍ IBI TÍ Ọ̀NÀ TI WỌ INÚ ARA TÀBÍ ORÍKÒ 
ÌGBỌ́KỌ̀ DÚRÓ SÍ LÉ PINWỌ́ BÍ ÀWỌN ỌMỌDÉ ṢE ŃKOJÚ 
ÀWỌN OHUN TÍ Ó JỌ̀LỌ̀ WỌ̀NYÍ NÍBI ÌDÁKAN NÍ Ọ̀NÀ MẸ́TA 
NÍGBÀTÍ ILÉ ÌWÉ BÁ ŃLỌ LỌ́WỌ́

Bí ó ṣe yẹ kí ó rí ní wípé, ìdèrì ni a níláti fi dé àwọn ohun ìgbọ́mọ tàbí àga àtìkiri, 
wọ̀nyí nítòsí àwọn òpópó tí kálokábọ̀ ọkọ̀ tí pọ̀ láti dábòbo wọn lọ́wọ́ ohun tí ó lè fa 
ìpalára fún wọn lẹ́ba ojú ọ̀nà.

Ọmọdé: * Tí àga àtìkiri rẹ bá ní ìdérí ó lè ló láti dábòbò ara re lọ́wọ́ ohun oníjàmbá / tàbí tí ó
 lè fa ìpalára lẹ́ba ọ̀nà.

*  Àwọn ìdérí ti ó́ le, tí omi kò sí lè wọ inú rẹ ̀ni a lè múlò ní ìgbà òtútù fún àkókò péréte  
 ní oríkò ibi tí àwọn ohun oníjàmbá wà (fún àpẹẹrẹ; ibi tí ọkọ̀ tí máa ńjáde àti ibi tí a  
 ńgbé ọkọ̀ dúró sí) gẹ́gẹ́ bí ohun ìdábu láàrín ohun tí ó máa ńjáde lára ọkọ̀ àti   
 agbègbè ibi tí onímọ̀ ìjìnlẹ̀ láti lè sọ bóyá ó wà tàbí kò sí àwọn ìdérí tí ènìyàn lè kí  
 babẹ́ rẹ̀ (fún àpẹẹrẹ; fún ìdábòbò ọmọ) ó jẹ́ ohun tí ó fara jọ.

 Ìdérí tí a fi ńbo àwọn ohun tí a fi ńgbé ọmọ ni a kò gbà làyé láti lò fún ìgbà pípẹ́, kí a  
 baà lè yẹra fún ìkórajọpọ̀ kábọ́ndàosàìdì tàbí ní agbègbè ibi tí ó gbóná janjan.

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#9 
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*  Ìlú lè kópa ní ṣíṣe àmúlò ẹ̀kọ́ kí a ba lè mọ wípé ẹ̀kọ́ yí àti ìwádí náà ni ipa gbangba  
 tí ó gbòòrò.
*  Láti jẹ kí ó rọrùn fún àwọn ilé ìwé ìbílẹ̀, ojúkò ibi tí a ti ńṣe, àti àwọn àyíká míràn fún  
 àpéjọ ìbánisọ̀rọ̀, ibi tí a ti ńkójọ tàbí wọn sì tún lè kópa gẹ́gẹ́ bí olórí jorí.

* Tí àga àtìkiri rẹ bá ní ìdérí ó lè ló láti dábòbò ara re lọ́wọ́ ohun oníjàmbá / tàbí tí ó
 lè fa ìpalára lẹ́ba ọ̀nà.

*  Ilé ìwé lè kópa nínú àkànṣe ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí láti sowọ́pọ̀ nípa èròngbà àwọn olùṣèwádì  
 àti kí wọn ṣe ìdánimọ̀ si ojúkò ìṣèwádi.
*  Ilé ìwé ní láti fọwọ́sowọ́pọ̀ ní àkójọ àwọn ohun tí a nílò, pínpín fáwọn ìwádí pẹ̀lú òbí  
 tàbí alàgbà tó àti àwọn ọmọdé kí a sì ṣe ìmúlò àwọn tí ó dára (nípa ti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àti  
 ṣiṣe ìdánimọ̀ àwọn ohun ìdarí nípa ìdojúkọ) láti jẹ́ aṣájú nípa ṣíṣe àpẹẹrẹ

Ilé ìwé àti àwọn tí ńgbé ní ìbílẹ̀ ko yẹ kó jẹ́ olúkópa nìkan nípa kíkọ́ ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ tí 
àgbègbè tí wọn ńkàn sùgbọ́n kí wọn jáfáfá pèlú dídarapọ̀ mọ́ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa 
títẹ̀lé àwọn ìlànà wọ̀nyí: i. Wíwà lára (fún àpẹẹrẹ ṣíṣe tò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ láti jẹ́ kí àwon 
ènìyàn jẹ́ alábápín láti ṣètò onírúrú ọ̀nà tí ó jẹ́ àyípadá tí ó ńṣẹlẹ̀ láàrín àwọn ènìyàn 
púpọ̀ fún àwọn àkókò kan. ii. Fífọwọ́sowọ́pọ̀ (èyi túmọ̀ sí wípé ìbáṣepọ̀ tí ónítẹ̀síwájú 
láàrín àwọn onímọ̀-ìjìnlẹ̀ ìlú àti àwọn aṣòfin (iii) ìṣeṣí àwọn ènìyàn (ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ 
láàrín) àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa kíka ọ̀rọ̀ ìwádi wọn sí.

Ọmọdé: 
*  Àwọn ọmọdé lè kópa nínú àwọn ohun tí a kójọ láti ṣe ìṣírò.
*  Wọn lè sọ ìrírí wọn pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ àti ẹbí láti lè ṣe àtúntò sí ríronú wọn nípa   
 ìrónilágbára láti máa ṣe rere.

Ilé Ìwé:  

Ìlú:  

KOKO KINI 
#10 

KÍKÓPA ÌLÚ: NÍPA SÍSOWỌ́PỌ̀ MỌ́ ÌPINU ÀTI ṢÍṢE OHUN 
Ọ̀TUN NÍPA TI ÌMỌ̀ ÌJÌNLẸ̀ NÍPA BÍ Ó TI YẸ KÍ AFẸ́FẸ́ RÍ ÀTI 
ṢÍṢE ÀFINHÀN ÒYE NÍPA BÍ A ṢE LÈ ṢE ÌGBÁRADÌ SÍ BÍ AFẸ́FẸ́ 
ONÍJÀMBÁ NÍNÚ ṢE LÈ ṢE ÌPALÁRA SÍ ÌLERA ÈNÌYÀN ÀTI 
PÀTÀKÌ ONÍKÁLUKÚ LỌ́WỌ́ LÁTI ṢE ÌPINNU TÍ A TI FI TÓ WA 
LÉTÍ BÍ A ṢE LÈ ṢE ÀDÍNKÙ ÀTI NÍ ÌDOJÚKỌ SÍ ÌPALÁRA NÍ 
OJOJÚMỌ́.



A dúpẹ́, atún fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún ìfowọ́sowọ́pọ̀ tí a rí gbà láti University of Surrey’s Living 
Lab Grant (2019-20) fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àwọn ǹkan tí Guildfird Living Lab se, ti ISCAPE (ṣíṣe ìdarí 
tí ó dánmọ́nrán fún afẹ́fẹ́ oníjàmbá ní Europe) eléyì tí àwọn ará ìlú Òyìnbó ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀ pẹ̀lú 
òǹkà ìfẹnukò 689954, ti EPSRC PhD àkànṣe iṣẹ́ tí àwọn ọmọ ilé ìwé (1948919 ati 2124242); 
ohun tí a ńmí símú ṣíṣe àyẹ̀wò ìlera fún àwọn ọ̀nà kan fún ìdojúkọ ojúkorojú sí ohun tí ó ńfa 
jàmbá àti bí a ṣe lè pínwọ́ rẹ̀) àkànṣe iṣé tí àwọn EPSRC ṣe olùgbọ̀wọ́ rẹ̀ ní abẹ́ òǹkà EP/
T003189/1 atí tí ẹ̀bùn tí Yunifásítì tí Surrey fún iṣẹ́ àkànṣe CArE-awọn ìlú ati CArE-awọn ilé 
lábé ìnáwó tí iwádí ìjìnlẹ̀ tí ilẹ̀gẹ̀ẹ́sì (GCRF).

A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ó bá wa yẹ àkọsílẹ̀ yí wò àti àwọn tí ó bá wa fọwọsowọ́pọ̀.
• Kate Alger, Jen Gale, Victoria Hazel, Sadhana Shishodia, Idil Spearman, Rachel  
 Spruce (parents, Sandfield Primary School, Guildford)
• Maria de Fátima Andrade (Professor, University of Sao Paulo, Brazil)
• Simon Birkett (Clean Air in London)
• Stuart Cole (Oxfordshire County Council)
• Silvana Di Sabatino (Professor, University of Bologna, Italy)
• Claire Dilliway (parent, Elm Wood Primary School, London)
• Gary Durrant, Justine Fuller (Guildford Borough Council)
• Stephen Holgate (Professor, UKRI NERC Clean Air Champion)
• Stephen Jackson (Headteacher, Valley Primary School Bromley)
• Neil Lewin (Headteacher, St Thomas of Canterbury Catholic Primary School, Guildford)
• Paul Linden (Professor, University of Cambridge)
• Antti Makela (Finnish Meteorological Institute, Finland)
• Lidia Morawska (Professor, Queensland University of Technology, Brisbane)
• Francesco Pilla (Associate Professor, University College Dublin, Ireland)
• Caroline Reeves (Leader of Guildford Borough Council)
• Dave Scarbrough (RBWM Climate Emergency Coalition)
• Arun Sharma (Professor, President, Society for Indoor Environment, India)
• Ian Steers (Founder CESA, Climate Emergency in the Sunnings and Ascot)
• Andrew Strawson (Chair, Merrow Residents’ Association, Guildford)
• Catherine Sutton (Director of Airborne Allergy Action)
• Burpham Community Association, Guildford
• Guildford Living Lab and GCARE members

Ohun tí ó wà nínú àkọsílẹ̀ yi fi òye àti ìrírí olùkọ̀wé yi hàn àti wípé ó ṣeé ṣe kí ìwòye àwọn 
ìgbìmọ̀ tí ó fi owo rànwá lọ́wọ́ má hàn rárá tàbí tí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga. Àwọn ohun dídára tí a sọ 
nípa àkọsílẹ̀ yi ni a fàyọ láti inú ìwé ìtàn àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tí a tẹ̀ jáde. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn 
àbá tí a fi dásí ni ó ṣe Pàtàkì, wón kìí ṣe ohun tí ó jinlẹ̀ tó béè. Bí ó tilẹ̀ ṣe wípé kò sí àwọn tí 
ó ṣe àbojútó ìwé ìtàn yi tààrà nípa àwọn àkòrí Kankan tí a ti lè fa ẹ̀rí jáde àti àwọn ohun tí ó 
dára tí a ṣe nítorí náà a ní láti sọ àmúlò rẹ̀ bíi ti gbogboògbò àti gbígbé ìgbésí nípa èrò wa ju 
àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti là kalẹ̀ fún àwọn àkókò kan ní pàtó. Ìfilọ́lẹ̀ ìdàgbàsókè ìmọ̀ yóo ṣe ìrànwọ́ fún 
dídára fún ìtọ́sọ́nà yí ní ọjọ́ iwájú.

Kòfẹ́sọ̀ Prashant Kumar
Olùdarí Ojúkò ìṣèwádi afẹ́fẹ́ tí ó mọ́ ní Àgbáyé (GCARE).
Fásitì ti Surrey, UK.
p.kumar@surrey.ac.uk.
Ẹrọ Ibanisọrọ: + 44 (0) 1483 682762.
W:  https://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar
Twitter: @AirPollSurrey  Twitter: @pk_shishodia
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ÌDÚPẸ́

Àwọn tí a lè bá sọ̀rọ̀:
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YUNIFÁSÍTÌ TÍ SURREY 

Guildford ti Surrey
GCARE@surrey.ac.uk
Surrey.ac.uk/gcare

A ti sa gbogbo ipá wa láti jẹ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ inú àkọsílẹ̀ yi jẹ́ òtítọ́ ní àkókò tí 
a lọ tẹ ìwé náà ní Osù Kẹ́fà ọdún (May) 2020. Ṣùgbọ́n a kò lè gba ìsọ̀rọ̀ 

kísọ̀rọ̀ fún àwọn àṣìṣe nínú àkọsílẹ̀ tí a tẹ̀ jáde àti wípé ọ̀rọ̀ inú àkọsílẹ̀ yi lè 
yípadà láti ìgbà dé ìgbà láìsí àfiyèsí. Fún ohun tí ó ńṣelẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, jọ̀wọ́ lọ 

sí oŕi ẹ̀rọ alátagbà wa ní surrey.ac.uk/gcare.


