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Pial de nhom ku guɔ̈p lɔyum
“Acïn pial e guɔ̈p të cïn pial de nhom” – World Health Organisation
Anɔŋ dhɔ̈l juëc benë ke pial e nhom ku guɔ̈p
lɔyum piŋ ku bï deetic.
Në ɣän juëc, të yenë kɔc jam në pial de nhom ku
guɔ̈p lɔyum, kek aa jam në kë ye tak, të yïn ye
yïn yïguɔ̈p yɔ̈k thïn, ciɛɛŋdu wenë kɔc kɔ̈k, të yïn
pïïr apiath ke yïn mit piɔ̈u ku nɔŋ kä looi keek në
pïïric.
Në pïïrduic ebɛ̈n, yïn tëëk në kä piath ku kä dhal
yïïn ku ba käril yiic yök. Ke käk aa nɔŋ yiic yïï
dhiën de piɔ̈u, gɔ̈th, diɛɛr ku ba tɔ̈ ke yïn cï tiaam
në kɛm kɔ̈k yiic.
Në aköl kɔ̈k, käril yiic ye keek tak ku yɔ̈k yïpiɔ̈u bï
tɔ̈ në kaam bäär. Keek aa lëu bïk jɔɔk bï pïïrdu në
akɔ̈l thok ebɛ̈n dööt, ku cɔkë rilic ba kä ye ke lëu
në luɔi looi cït mɛn thɛɛr.
Alëu ba jɔɔk ba kä cït röth waar në dhöl yïn tɛk
thïn, ye rɔt yɔ̈k thïn and ciɛɛŋdu wenë kɔc kɔ̈k,
ku jɔl ya kä nyooth kä cï röth waar në nïn yïn nin
ka të yïn mïth thïn.

Na ye rɔt yök ke yï cïe guɔ̈p piɔl, acïn ayäär ba
kuɔɔny thiɛ̈ɛ̈c. Në yic, bï raan kuɔɔny wïc acïnic
riɔ̈ɔ̈c ku alëu bï kë piath bɛ̈i në pïïrduic ku në pïïr
de kɔc tɔ̈ kenë yïïn.
Anɔŋ kä juëc lëu bïn ke piöc ku ba keek looi na
wïc ba pialduɔ̈ɔ̈n de nhom ku lɔyum de guɔ̈pdu,
de paandu ka de kɔmiöniti rëër yïn thïn.
Kuɔɔny atɔ̈ eya enɔŋ raan ebɛ̈n wïc een, bï luui
në guɔ̈ɔ̈t de töŋ käril yiic ke pial de guɔ̈p ka
lɔyum de guɔ̈p lëu bïkë tɔ̈ kenë yïïn.

Wïc kuɔɔny
Na wïc kuɔɔny në wɛ̈t kä ke pial de nhom ku
lɔyum de guɔ̈p ka raan paandu, kä tɔ̈ piiny bïn
ke lɔc thïn aa lëu bïk kony.
Döt, na tɔ̈ emɛɛn ke nɔŋ këdhal yïïn cɔl 000.
 Tïŋ akïmdu ku kɔc kɔ̈k lui në kä ke pial e guɔ̈p

Kaam ku të dïïtyïn thïn ku kä thɛɛr cïn ke tëëk
thïn aa lëu bïk të yïn pial de guɔ̈p ku lɔyum de
guɔ̈p tiɛ̈ŋ thïn, agut cï kë ye looi të yök yïn rɔt ke
yïn tiaam ka cïe piɔl. Ye kän anɔŋic ba kuɔɔny wïc
ka cïe bï wïc.

§§ Akïïm aa tɔ̈ bïk yïïn kuɔny në tïŋ de
pialduɔ̈ɔ̈n de guɔ̈p ku ku pial de guɔ̈p de
paandu, ku yekënë atɔ̈ pial de nhom ku
tän lɔyum de guɔ̈p thïn.

Gël de kä nyooth yïïn ku pïïrdu atɔ̈ tueeŋ.
Lööŋ gël kä nyooth yïïn ku pïïrdu aa tɔ̈ të luui yïn në ajuiɛɛr de kä ke pial de guɔ̈p ka kä ke pial de
nhom në Awuthtereliya.
Luɛl de ye kän e mɛn ke kë lɛ̈k akïmdu, raan jiɛ̈ɛ̈m yïïn, raan waar thok ka raan dɛ̈t luui në kä ke ke
pial e guɔ̈p e wɛ̈t ye muk bï cïe lɔ aɣeer ku aa cïe bï rɔm kenë raan dɛ̈t peei të kɛ̈c yïn een gam.
Töŋ yen loi thok peei në wɛ̈t de gëlic e kë cïe dac tuɔ̈l të nɔŋ en këdïït rilic lëu bï luɔ̈i rɔt ka kɔc kɔ̈k, bï
kɔc kedhia gël në kërac.
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§§ Akïmdu yen e të bïn ye jɔɔk thïn të tɔ̈ yïn ka
raan paandu tɔ̈ ke nɔŋ töŋ de käril yiic në
biäk de tuaany de nhom ku tän lɔyum de
guɔ̈p
§§ Akïmdu alëu bï jam në kë e cï tuɔ̈l enɔŋ
yïïn, ku në kë lëu bï kony. Yïn lëu ba cɔk
nyic akïmdu na nɔŋ kä nhiaar në kë ye looi
ku kë cïe wïc ba looi, ka na tɔ̈ ke cïn kë nyic
në kä kɔ̈k loi röth ku wïc wël kɔ̈k ke lëk. Yïn
lëu eya ba raan dɛ̈t bɛ̈i cït raan paandu, bï
kony.
§§ • Akïmdu alëu bï yïïn cɔk yök raan dɛ̈t lui në
kä ke pial de guɔ̈p ba kuɔɔny bɛɛr lɔ yök,
cït akïm de tuaany de nhom, akïm de dɔ̈c
de tiɛ̈ɛ̈p ye cɔl thaikɔlɔjïth, raan kony kɔc
nuan, kɔc ke kutnhom lui etök ka kɔc kɔ̈k.
cɔk nyic akïmdu mɛn ba nhiaar ba raan
dɛ̈t ye jam në thoŋdu, ka ye moc ka ye tik.
Yïn lëu ba kuɔɔny thiɛ̈c eya bï yïïn kuɔny
në juiir de tïŋ akïm ka në thiäŋ de poom të
wïc yïn een
§§ Të looi yïn ajuiɛɛr bïn akïmdu tïŋ ka raan
dɛ̈t de kä ke pial de guɔ̈p, muk në yïnhom
ba thiɛ̈c bï raan de wɛ̈ɛ̈r thok yök të wïc
een- abï cɔk kɔ̈cic enɔŋ yïïn ke yeen bakë
röth piŋ ku juiɛɛrkë kë bakë looi të cï ye
kenë thök.
 Atɔ̈ baai ku në kɔmiöniti
§§ Anɔŋ kä juëc lëu ba keek looi baai ku
në kɔmiönitiic ba pialduɔ̈ɔ̈n de nhom ku
lɔyum de guɔ̈pdu cɔk dik, ku ba tëëk eya
në käril yiic ka badhaal lëu bïkë tɔ̈ kenë
yïïn.
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§§ Ba kä cïn ke tëëk thïn jaamic wenë raan de
piɔ̈ndu, cït raan paandu thiääk kenë yïïn
ka mäthdu, dupiööc ka raan gäm ye wek
duur etök ka bäny de kɔmiöniti, alëu bï
yïïn kuɔny ba kë loi rɔt ku të yïn rɔt yɔ̈k thïn
deetic. Ye kän alëu kony bï mumduɔ̈ɔ̈n de
nhom tekic ku bï yïïn yiɛ̈k ŋäth ku dhöl dɛ̈t
bïn pïïr tiɛ̈ŋ thïn.
§§ Ba kä ye yïn cɔk yök rɔt ke yïn nɔŋ kony
ku ye miɛt bɛ̈i aa piath kedhia të ye yïn rɔt
yök ke yï piɔl guɔ̈p ku të ye yïn rɔt yök ke yï
gum. Kä juëc aa yekë luui apiath enɔŋ kɔc
kɔ̈k- kɔc kɔ̈k aa nhiaar bïkë madhïka piŋ,
thät de miɛ̈th, tuk, kɛ̈ɛ̈r në awereek yiic,
rëër kenë mɛ̈ɛ̈th, gäm në wɛ̈t de duɔ̈ɔ̈r,
kä ye keek luɔ̈i kɔmiöniti…Yeen ebɛ̈n kë tɔ̈
tueeŋ e kë piath nhiaar ku kë yïïn cɔk mit
piɔ̈u.
§§ Gupkuɔ ku nhïïmkuɔn ke täk aa rɛk ku
aa lui etök. Ba nyin tïit në pial de guɔ̈pdu
kenë pial de nhomdu e kony bï lɔyum de
guɔ̈pdu ebɛ̈n cɔk dik. Ba rɔt piɔ̈ɔ̈c në mïnh
de mïïth piath, ba nïn ku riadha tääu tueŋ
në pïïric e dhöl piath benë yeen jɔɔk thïn.
§§ Bï raan kä juëc nyic në wɛ̈t de pial de
nhom ku lɔyum de guɔ̈p alëu bï yïïn kuɔny
eya bï pial duɔ̈ɔ̈n de nhom cɔk dik në
kaam bäär- yök wël kɔ̈k juëc të kä ke lëk tɔ̈
piinyë.
§§ Na tɔ̈ ke ca them ba käŋ looi baai ku në
kɔmiönitiic, ku yïn ŋot ke yïn tɔ̈ ke yï cï
tiaam ku cïe guɔ̈p piɔl, tɛk dɛ̈t bï yen ye
kaam bïn kuɔɔny wïc enɔŋ raan dɛ̈t cït
akïmdu.

