Dïŋïlïth

Ciɛ̈ŋ ë Kany wälë Kumë Nyin në Juöric
Koronabairäth alëu bï wuɔɔk në baŋde thueithuei ke wɛ̈ɛï ku gɔ̈ɔẗ . Thueithuei ke wɛ̈ɛï aaye röt
jɔk të cï raan cë wuɔɔk ɣɔl wälë tïïm. Gunë raan cë röt gɔ̈ɔẗ kekë raan nɔŋ cït ke wɛ̈ɛï (ɣɔl, tïm)
atɔ̈ në arɛɛr lëu bï yen koronabairäth yök. Ciɛ̈ŋ ë kany alëu bë yïn gël ku jɔla kɔc kɔ̈k tënë
koronabairäth. Na jälë bai, kë ye täuë kany wälë kënë kumë nyin. Kany alëu bë ya kany
alath e dhukë luɔi, kumë nyin de ciɛŋ yïk ŋɛk thɛɛr, wälë bï loi në ŋuëk alath wälë bon.
Yïn täuë në yï nhom lɔn adëk ciëŋ ë kany AKËN meecë ke yic wei waar. Yïn adhil ba
rɛ̈ɛr̈ në mïtïr ke 2 kë yï ye yic mɛc kekë kɔc cï ciëŋ bai kekë yï.
Alɛ̈th e kumë kɔc nyïn kä aacë lëu bï ke ya täu tënë mïth nɔŋ run ka 2 lɔ piny wälë raandɛ̈t e
wɛ̈ɛï de yic riɛl. Acë lëu bï täu tënë raan cë thöök, raan cën kë lëu në luɔi, wälë acë lëu bë kan
bɛ̈i bei ye tök kë cën raan konye.
Të yennë kany täu thïn piɛth ku cieŋ:
Kum yï thok ku yï um në kany ku
nyic apiɛth bɛ cïën kamë kany ku
nyin päl.
! Päl gɔ̈ɔẗ ë manh të cieŋ yïne.
! Kany adhil bë ya tɔ̈ kë täu wälë cï
tëuë ebɛ̈n bɛ̈n; dukë cieŋ wälë
luɔkë në yual thɛr cïëën.
! Dukë kany e kaŋ ciëŋ ë ca wɛ̈licbei.

!

tïïm wälë ɣalë në kɔric kë kanydu
wälë kënë kumë nyin ë ca täu.
! Na ca lɔ bai, kë yï bɛ̈ië kany bei:
▪ Yuic yï ciin në athabun ku pïu.
▪ Bɛ̈ië kany bei cïëën të cen rɔt
paat në yïïth thäär wälë nhom.
Dukë kany gɔɔt tueeŋ kë bɛ̈ië
bei.
▪ Thökde, yuic yï ciin në athabun
ku pïu.
!E

Të lëu en rɔt, waak kanydu wälë kënë kumë nyin wakɔ̈u thok ëbɛ̈n në athabun ku pïu.
Nyänŋë bec wakɔ̈u të piɛth ku aladïw kë cën yom bë
thiaaŋ.
Të ye Mïtïr ka 2 Yiën Thïn:
! Amɛ̈tnhom atëk de bɛ̈rë guöp akaja ce ŋuɛ̈ɛn
̈ atɔ̈ në kaamë
mïtïr 1.5 agut cë mïtïr ke 2.
! Cuɔt yï köök ror në yï guöp Jit piny ë ca golic ë nɔŋic bɛ̈rë
̈ ë kaam e ya äräk 3 në
köŋdun ca cuɔt wei në yï guöp. Thɔ̈ɔŋ
̈
bërë kɔ̈ɔŋdu. Kënë aaye thëmïc kë ye mïtïr ke 2.

www.iact.ngo

