A� yẹ̀ wò Lẹẹdi nı́ BCPS

A fi ọwọ́ tí ó le rékọjá mú ìlera àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ àti òṣìṣẹ́ wa. Láì béèrè pé kí a ṣe bẹ́ẹ̀, BCPS ti ṣe àyẹ̀ wò lẹẹdi nínú àwọn
orísun omi mímu ilé-ìwé láti ọdún 2016.

A� wọn O� fin I�pı́nlẹ̀ à ti ti I�jọba A� papọ̀

Ìpínlẹ̀ náà ṣe àgbékalẹ̀ àtúnṣe òfin nípa àyẹ̀ wò lẹẹdi nínú omi ní àwọn ilé-ìwé. A bu ọwọ́ lu Àbádòfin Ilé 270 láti sọ ọ́ di
òfin ní ọjọ́ kẹrin, oṣù karún, ọdún 2017, tí COMAR ti sì di òfin ní ọjọ́ kẹsán, oṣù kẹrin, ọdún 2018. Òfin Omi Mímu Tí Kò
Léwu ti ìjọba àpapọ̀ nbójútó àyẹ̀ wò lẹẹdi ní àwọn ilé-ìwé tí ó nlo omi ìjọba nìkan. Mẹ́sán nínú àwọn ilé-ìwé wa ni ó ní
àgbékalẹ̀ kànga, a sì ti ṣe àyẹ̀ wò lẹẹdi nínú àwọn yẹn náà.

I�fè sı̀ BCPS

Gẹ́gẹ́ bí a ti pè fún, BCPS ṣe àyẹ̀ wò omi láti gbogbo ibi tí ó lè jẹ́ orísun omi mímu ní ọdún ìkẹ́kọ̀ ọ́ 2018-2019; we are a
nretí àwọn àbájáde láti àwọn ilé-ìwé kan. Àwọn ilé-ìwé BCPS tí a kọ́ ṣáájú ọdún 1990 ti ní omi inú ìgò fún mímu láti ọdún
2016 látàrí mímú àwọ̀ kúrò, kìí ṣe lẹẹdi. Àwọn ilé-ìwé tí a kọ́ ní ọdún 1990 àbí lẹ́yìn rẹ̀ ni a pèsè omi inú ìgò fún ní ọdún
2018 sí 2019 a ó sì pèsè omi inú ìgò títí di ìgbà tí àwọn àbájáde bá bá ipele ìṣe tuntun ti ìpínlẹ̀ oní ìdá ogún nínú biliọnu
kan mu.

A� yẹ̀ wò Omi, I�tú palẹ̀ , à ti A� wọn I� gbé sẹ̀ Tı́ O� Kà n

Kí a tó gba àwọn àpẹẹrẹ, omi ní láti silẹ̀ nínú àwọn ọ̀ pá fún wákàtí mẹ́jọ sí méjìdínlógún. Nítorí náà, a gba àwọn àpẹẹrẹ
omi ní òròòwúrọ̀ ọjọ́ Àbámẹ́ta, bẹ̀ rẹ̀ láti ọjọ́ kejìlélógún, oṣù kẹsán, ọdún 2018. Ilé iṣẹ́ àyẹ̀ wò tí kò fara ti àjọ kan, èyí tí
Ẹ�ka Ilé Iṣẹ́ Àyíká Maryland fi ọwọ́ sí ni ó nṣe àtúpalẹ̀ àwọn àpẹẹrẹ omi.
Tí orísun omo yòówù bá ní àbájáde lẹẹdi tí ó kọjá ipele ti ìṣe ìpínlẹ̀ , a ó ti ọ̀ pá omi náà a ó sì pààrọ̀ rẹ̀ . Ọ� pá omi tuntun náà
kò níí wà ní àrọ́wọ́tó fún àwọn àkẹ́kọ̀ ọ́ àbí òṣìṣẹ́ láti lò títí di ìgbà tí àwọn àlékún àyẹ̀ wò bá fihàn pé àbájáde bá ipele ìṣe ti
ìpínlẹ̀ mu. Lẹ́yìn 2018 sí 2019, a ó máa ṣe àyẹ̀ wò àwọn orísun omi mímu ní àwọn ilé-ìwé ní ọdún mẹ́ta mẹ́ta.

Fı́fi Tó A� wọn O� bı́/Alá gbà tọ́ à ti O� ṣı̀ṣẹ́ Ilé -ı̀wé Lé tı́

Àwọn Ilé-ìwé nfi àwọn àbájáde ránṣẹ́ sí àwọn òbí, alágbàtọ́, àti òṣìsẹ́. Àwọn àbájáde náà tún wà ní àrọ́wọ́tó lórí BCPS
Lead Test Results website àti àwọn ojú òpó ilé-ìwé gẹ́gẹ́ bíi Ìtọ́ka Kánkán, títí dórí àwọn ìṣe ojú ẹsẹ̀ àti àwọn ìgbésẹ̀ tí ó
kàn tí ó bá yẹ.

A� wọn Ohun Tı́ O� Sá bà Má à Nfa Má jè lé Lẹẹdi

Ní Agbègbè Baltimore, ohun tí ó máa nfa májèlé lẹẹdi jùlọ lọ́dọ̀ àwọn ọmọdé ni ọ̀ dà lẹẹdi tí a nrí nínú àwọn ilé tí a kọ́
ṣáájú ọdún 1978. Jọ̀ wọ́ rántí láti mú àwọn ọmọdé kúrò níbí ọ̀ dà àti ekuru lẹẹdi, kí o sì fiyèsí àwọn èròjà tí ó ní lẹẹdi, títí
dórí àwọn nnkan ìpanu, nnkan ìṣeré, nnkan ìṣaralóge, àti ohun ọ̀ ṣọ́.

A� wọn Ibi Kı́kà n Sı́ nı́ BCPS à bı́ nı́ Ẹ� ka I�lera ti Agbè gbè Baltimore
•
•

Fún àwọn ìbéèrè nípa ṣíṣe àyẹ̀ wò omi mímu ní àwọn ilé-ìwé wa, jọ̀ wọ́ kàn sí David Glassman, Alábójútó Ètò Àyíká ti
BCPS ní 443.809.6310 àbí dglassman2@bcps.org.
Fún àfikún ìfitónilétí nípa fífi ojú winá lẹẹdi, jọ̀ wọ́ kàn sí Ẹ�ka Ìlera ti Agbègbè Baltimore ní 410.887.3725.

