PLANTS ARE FASCINATING
Àjọ àgbáyé ọdún Karùn ún ti àwọn tó ní ifẹ́ si ohun ọ̀ gbìn 2019 (FoPD 2019) ni yóò di ṣiṣe
nípasẹ̀ àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì ọ̀ gbìn káàkiri àgbáyé lábẹ́ àkóso àjọ àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa
ètò ọ̀ gbìn ti Yúròpù (EPSO). Àfojúsùn ètò yìí ni láti wá àwọn ènìyán káàkiri àgbáyé tí wọ́n ní
ífẹ́ si ohun ọ̀ gbìn tí wọ́n si mọ ìwúlo ìmọ́ sáyẹ́ǹsì nípa ohun ọ̀ gbìn fún iṣẹ́ àgbẹ̀ àti amujade
oúnjẹ tí o ṣaralóore pẹ̀ lù àwọn ewéko/òdòdó, ìmọ́ nípa igbó àti amujade àwọn ewéko ti kìí
ṣe jíjẹ bí igi tíńbà, kẹ́míkà, agbára àti àwọn àpoògùn. Ojúṣe ohun ọ̀ gbìn fún itọ́ jú ayika tún
jẹ́ kókó ọ̀ rọ́ .
Gbogbo ènìyán ni a kí káàbọ̀ láti dara pọ̀ mọ́ ohun titun yìí.
A pe gbogbo ènìyán láti ilé-ìwé ati àwọn ilé ìdaṣeṣíle, kí wọ́n n le da sí ètò titun yìí. Ọ̀ pọ̀
nínú àwọn ibi ìkẹ́kọ̀ ọ́ ìjìnle nípa ohun ọ̀ gbìn, àwọn ilé-ìwé gíga, àwọn ogba ohun ọ̀ gbìn, àti
Ile àkójọpọ̀ ohun atijo para pọ̀ pẹ̀ lù àwọn àgbẹ̀ àti oníle iṣẹ́ ni wọ́n tí ṣí ilẹkun wọ̀ n síle níbi
àjọ tí wọ́ n ṣe ní ọdún 2012, 2013, 2015 àti 2017. Ẹ lè fojú sọ́nà fún oríṣìíríṣìí ètò tí o jẹ mọ
ohun ọ̀ gbìn káàkiri àgbáyé nínú “FoPD” itan ẹrí wa.
A tún pe àwọn oníroyìn, onímọ̀ sáyẹ́ǹsì àti àwọn alákóso láti jíròrò lórí ipò tí iṣẹ́ ìwádìí, iṣẹ́
ọná àti àwọn àṣeyorí nínú iṣẹ́ sáyẹ́ǹsì nípa ohun ọ̀ gbìn àti láti ṣe àmúló àwọn iṣẹ́ titun tí
àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì lé fún ni. Àjọ àwọn tí ó nífẹ̀ sí ohun ọ̀ gbìn ni a ó ṣàtileyìn rẹ̀ pẹ̀ lù
oríṣìíríṣìí ètò ní gbangba, gbọ̀ ngàn, àárín ìlú àti ọgbá ńlá tí a ṣètò láti jẹ́ kí gbogbo ènìyán mọ
pàtàkì àwọn ohun ọ̀ gbìn.
A pè yín kí ẹ wá ṣe ètò tí o tan mọ́ ohun ọ̀ gbìn. Ní bíi ọjọ́ kejìdínlógún oṣù Karùn ún ọdún
2019 (18th May 2019) àti láti jíròrò pẹ̀ lù gbogbo ènìyán. Àfojúsùn wa ni láti fi òpin sí àkọsílẹ̀
ètò ẹgbẹ̀ rún tí a ṣe ní ọdún 2017. Àjọ àwọn tó ní ìfẹ́ sí ohun ọ̀ gbìn ni yóò wáyé ní ọjọ́
kejìdínlógún oṣù Karùn ún àti pé púpọ̀ nínú àwọn ètò wọ̀ nyí ni yóò di ṣíṣe ni ọjọ́ yìí. Bí o tílẹ̀
jẹ́ pé àwọn ètò ni yóò di ṣíṣe ní gbogbo oṣù Karùn ún.
Ẹ jẹ́ kí ó di mímọ̀ . Láti rànyín lọ́ wọ́, a ṣe àgbékalẹ̀ ètò tí ó jẹ mọ́ àjọ àwọn tó ní ifẹ́ sí ohun
ọ̀ gbìn ní orí ayélujára kọ̀ ǹpútà láti lò ní ọ̀ fẹ́. E lè ṣe àgbéjáde rẹ̀ láti inú “PR tool box menu”
náà lori FoPD náà. Láti ṣe àfihàn ètò, jọ̀ wọ́ bèrè lọ́wọ́ alákóso orílẹ̀ èdè (see your country
page) wo ojú ìwé orílẹ̀ -èdè rẹ. Fún ibéèrè yòówu, má ṣe lọ́ tìkọ̀ láti pe alákóso àgbáyé
(EPSO). A fojú sọ́nà láti gbà yín lále jo, àti láti gbe àwọn ètò yín lárugẹ.
Raise awareness!
To help you, we offer the Fascination of Plants Day corporate design to be used for free.
You can download it from the “PR-toolbox” menu on the FoPD website. To upload an
event, please contact your National Coordinator (see your country page). For any other
inquiry, do not hesitate to contact your EPSO Global Coordinator. We are looking forward
to hosting and promoting your fascinating events!

#plantday
plantday@epsomail.org

