Κανταλα τα σικαντιλε τα κερντιλε και η Grecia
Iντερνετικο ντιχκιπε ε Grekongo ρομνεγκο ρομα
RTtransform: Ρομνά κερέν αβρεντσαν έ σικλιμάτα σα κα’ί’ Ευρώπα ατάρ πο πραστα’ί’πε για το νταά
λατσό τρα’ί’πε.
Κανταά τα λατσαρντάσλες για τε κερντον κανταλα έ σέα: Ση ή αβρεντσαν νεβή αβέρ σο’ί’ (AID)
Γκιές ντιχκλιμάσκοΗμερομηνία : 20 Νοεμβρίου 2021
Ντέμς: Ιντερνετικά, Greecia
Kανταά τα πουταρντάσλες: AID

Ο ντιχκιπέ έ ρομνένγκο κερντιλάς

ιντερνετικά ατάρ ο ZOOM.Κα’ί’ ντιχκιπέ (20 Νοεμβρίου)

τσινγκάρντιλε ρομνά μπούτ ντεμένταρ ατάρ η Γκρετσια. Νταά μπούτ ρομνά σας ατάρ ο Σελανικο,
Σερρες, Λαρισα , Φλωρινα, Κρητη τα Κορινθο τα αβέρ ντεμά αταρ η Grecia. Έ ρομνά κερντε έκ σικνό
ορμπίπε πέσκε, τα μπεντέ ή γιέκ οκόλακε σο ναχκαντε καη πε σικνε μπρεσα, τα για το πο τρα’ί’πε έ
ρομενγκό τα ην τζαν σχολειο. Κα’ί’ ντιχκίπε ρομνενγκο σας μανουσά ατάρ δημο αμπελοκηπων –
μενεμενης κα’ί’ Σελανικο. Μπεντισα’ί’λας ο ντιχκιπέ <<ορμπιπε για το σικλιπε>> 1 η εκ ντιχκιπέ
ρομνενγκο>>. Μπαραμπερι έ ρομνέσαρ κερντέ ποστέρ, τα αντέ κα’ί’ πη γκογκί πε σικνε μπρεσά, τα έ
νταά μπούτ μεκλέ ο σχολείο. Έ μανουσά αντάρ ΑΙD σό κά κερέν κα’ί’ ανταά ο ντιχκλιπέ ε ρομνένγκο.

Σάρ κά λατσάρντολ ο ντιχκιπέ
Για το σουκάρ λατσαριπέ ε ντιχκλιμάσκο κερντίλε 6 σοβ κιντιμάτα αταρ ΑΙD με τα ρομνά σε 5 παντς
τσονά .Κάνα κιντινάονας σας μανουσά αταρ <<Εθνικη Επιτροπη Συντονισου >> τα σας ρομνα αταρ ή
μανλαά. Έρ ντρόμ 4 τζί 6 ρομνά σας κιντινάονας. Για τέ κερντολ ανταά ο ντιχκιπέ έ ρομνέγκο
ντιχκένασπες ιντερνετικα για τε μπενεν σο κα κερέν (πχ ποστερ,μπανερ ) τά τέ κίντεν ιντερνετικα σέα
για τε σικάντολ αμαρί ID τα τε μπενένλες αβερένγκε για τε ασούντολ τα τε μπαντεν γκίες κανα κα
κερντόλ ,κόν κα ορμπισαρέλ ,κάς κα ανέλ κα’ί’ ό έβεντ. Σο μπενένας τα σο κερένας κερντόλ ας αταρ ο
viper.
Νταά μπούτ για το κάνα κα κιντισάον ντιντον νταά τελέ.
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ΓΚΙΕΣΑ ΚΙΝΤΙΝΙΜΑΣΚΟ:
Ντιχκιπέ 1. 20 Οκτωβρίου 2021
Ντιχκιπέ 2. 25 Οκτωβρίου 2021
Ντιχκιπέ 3. 2 Νοεμβρίου 2021
Ντιχκιπέ 4. 12 Νοεμβρίου 2021
Ντιχκιπέ 5. 18 Νοεμβρίου 2021
Ντιχκιπέ 6. 19 Νοεμβρίου 2021

ΜΑΝΟΥΣΑ ΤΑ ΣΑΣ ΚΑ’Ί’ Ο ΝΤΙΧΚΙΠΕ
Ντιχκιπε 1. Παπακωνσταντίνου, Ράπτη Ουρανία, Βατάλη Β.
Ντιχκιπε 2. Παπακωνσταντίνου, Ράπτη Ουρανία, Βατάλη Β.
Ντιχκιπε 3. Παπακωνσταντίνου, Ράπτη Ουρανία, Βατάλη Β.
Ντιχκιπε 4. Παπακωνσταντίνου, Ράπτη Ουρανία, Βατάλη Β.
Ντιχκιπε 5. Παπακωνσταντίνου, Βατάλη Β., Ράπτη Ουρανία,
Ντιχκιπε 6. Παπακωνσταντίνου , Ράπτη Ουρανία, Βατάλη Β.

Αβέρ ντά μανούσα ατάρ κομισίον:
Ντιχκιπε 1. Καλπαζίδου Γεωργία, Βούλα Μαρόλου, Ειρήνη Ράπου, Μαριέτα Παύλου
Ντιχκιπε 2. Καλπαζίδου Γεωργία, Βούλα Μαρόλου, Παρασκευή Καμπέρη, Ειρήνη Ράπου
Ντιχκιπε 3. Καλπαζίδου Γεωργία, Βούλα Μαρόλου, Καραφυλλίδου Γεωργία, Παρασκευή Καμπέρη,
Ειρήνη Ράπου
Ντιχκιπε 4. Καλπαζίδου Γεωργία, Βούλα Μαρόλου, Παρασκευή Καμπέρη, Ειρήνη Ράπου, Μπέμπη
Αικατερίνη, Καραφυλλίδου Ελένη
Ντιχκιπε 5. Καλπαζίδου Γεωργία, Βούλα Μαρόλου, Καραφυλλίδου Γεωργία, Ειρήνη Ράπου
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Ντιχκιπε 6. Καλπαζίδου Γεωργία, Βούλα Μαρόλου, Καραφυλλίδου Ελένη, Παρασκευή Καμπέρη,
Ειρήνη Ράπου, Μπέμπη Αικατερίνη

ΝΤΕΜΑ:
Ντιχκιπε 1. Ιντερνετικα Google Meet/Viber
Ντιχκιπε 2. Ιντερνετικα Google Meet/Viber
Ντιχκιπε 3. Ιντερνετικα Google Meet/Viber
Ντιχκιπε 4. Ιντερνετικα Google Meet/Viber
Ντιχκιπε 5. Ιντερνετικα Google Meet/Viber
Ντιχκιπε 6. Ιντερνετικα Google Meet/Viber
Ο Viber Chat
σας πουταρντό τα ορμπισαρενας νταά μπούτ για τα π’ε ζουράον έ ρομνά.
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ΤΣΑΤΣΙΜΑΤΑ
Ντιχκιπέ 1

Ντιχκιπέ 2

Ντιχκιπέ 3
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Ντιχκιπέ 4

Ντιχκιπέ 5

Ντιχκιπέ 6
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΝΤΙΧΚΛΙΠΕ 1
⇒ Έ ρομνά τα σας κα’ί’ 1 ντιχκλιπέ ορμπισαρντε για το σο κα κερέν οκοά ντρόμ τα κα αραχκίντόν.
Ανταλά τα κα μπενέν ροντιέλεν ατάρ ή μανλάα με ρομνά.

ΝΤΙΧΚΙΠΕ 2
⇒ Κα’ί’ ο ντού’ί’ κιντίπε έ ρομνά ορμπισαρντέ τα μπεντέ κάς μανκέν τέ ανέν τέ ορμπισαρελ.
⇒ Σαρ τε αβεν έ ρομνά τα σίλεν χουρντέ κον κα ντιχκένλεν?
Οντάν μπεντε τέ αβέν teacher. Άμα άταρ ο covid-19 μπεντέ τε κερντόλ ιντερνετικά.

ΝΤΙΧΚΙΠΕ 3
⇒ Έ ρομνά μπεντέ σάρ κά ασουντινάολ καντάα τά κά κερέν ( ποστερ, μπαννερ τα αβέρ σέα.)
⇒ Έ ρομνά μπεντέ τιτλο σάρ κα μπεντόλ ο ντιχλιπέ.
⇒ Έ ρομνά μπεντέ τε αραχκέν γιέκ νταάν ατάρ ο δήμο.

ΝΤΙΧΚΙΠΕ 4
⇒ Σικαντέ σά σό κιντιέ κα’ί’ ό κολά γκιίεσα τα αραχκίντιλε . Μπεντινισάλο σάρ κά κερντόλ ο
ποστέρ σό κά μπενέν κα’ί’ ο γκίες τα κά αραχκίντον , μπανγκλέ γκίες τα σάρ κά ασουντινάολ.
⇒ Έ ρομνά μανγκλέ τέ ανέν νταά μπούτ ρομνέν τά σάρ κά λιντόν έ μέτρα α΄ταρ ο covid-19
(εμβολιασμός, rapid tests κ.λπ.)

NTΙΧΚΙΠΕ 5
⇒ Ο πλάνο Β τά μπεντέσας να στήκ κέρντολ πάς πασέ.
⇒ Μπεντινισάλας τέ κερντόλ ιντερνετικά
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ΝΤΙΧΚΛΙΠΕ 6
⇒ Ντιντιλέ έ φα’ί’ναλ οδηγίες για τό σάρ κά κερντόλ ο νυιχκιπέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΝΤΙΧΚΙΠΕ 1
⇒ Έ ρομνά ορμπισαρντέ εμπόυκα πέσκε.
⇒ Έ ρομνά κερντέ προφίλ κόν σί κα’ί’ ανταά ό κιντιπέ.
⇒ Ορμπισαρντέ για τη ρομανι μανλάα τα για το σικλιπέ.
⇒ Έ ρομνά μπεντέ σο ίν μεκένλεν τε τζάν σχολείο, τα σάρ τε τζάν κα’ί’ ο σχολείο.

ΝΤΙΧΚΛΙΠΕ 2
⇒ Ντιέ πι ορμπά σάορι για το σα’ί’ μπουκί κά λέλ ερμπί τζενό τα κα ορμπισαρέλ.
⇒ Μπεντέ πι τράς για το COVID-19, κάνα κερντιλάς ο εκ ορμπιπέ έ ντιχκλιμάσκο (πας πασέ ή
ιντερνετικά) τα μπεντέ τέ κερντόλ ο πλάνο Β.
⇒ Μπεντέ έ ζοριμάτα τα σί έ ρομέν κα’ί’ ο σχολείο.
⇒ Μπεντινά’ι’λο σό ανέλ ο COVID-19 τά ίν τζάν έ χουρντέ.

ΝΤΙΧΚΛΙΠΕ 3
⇒ Έ ρομνά ντιέ πι ορμά σάρ κά ασοθντινάολ ο ντιχκιπέ σά ορέντε , σάρ κα κερντόλ ο πόστερ, ο
μπάννερ.
⇒ Τα ασουντέ οτί κα αβέν ρομνά ατάρ μπουτ ντεμμά.
⇒ Έ ρομνά μανγκλέ ατάρ ο δήμο ό ντάαν τε αβέλ πασά η μανλάα.

ΝΤΙΧΚΙΠΕ 4
⇒ Έ ρομνά μπεντέ ή γιέκ οκολάτε το σο μανγκέν τέ κερέν για τέ μπάντεν ό ορμπιπέ.
⇒ Μπεντέ ο προφίλ έ ρομνέγκο για τε ροντέν τα τε ανέν νταά μπούτ ρομνέν, τα τε ντιχκέν σό
κά κερντόλ ατάρ Covid-19.
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⇒ Κερντιλό γκένε ορμπιπέ με το δήμο τε κερντόλ μπί πααρενγκό ραμπιτ τεστ κανταλένγκε τα ίν
κερντέ ο εμβόλιο , τά σάρ τε ντέν αντρέ έ χουρντέ.
ΝΤΙΧΚΙΠΕ 5
⇒ Ο πλάνο Β σας λαζίμι τέ κερντόλ ναστίκ κερντίλας ο ντιχκιπέ μουί μουέσαρ.
⇒ Μπούτ ρομνά σας ατάρ η μανλάα νασφαλέ αβέρ τρασάνας τέ αβέν τε να κολλήνα κορονο’ί’ο.
Ανταλέ σεέσκε ντίε πι ορμπά τέ κερντόλ ιντερνετικά ΖΟΟΜ.

ΝΤΙΧΚΙΠΕ 6
⇒ Παλουτνέ λατσαριμάτα
⇒ Έ ρομνά κονουστουρλάρ για το κόν κα αραχγκιντόλ οντέ τα σο κα μπενέν.

ΚΕΡΝΤΟΛ Ο ΚΙΝΤΙΠΕ: Ο ΚΙΝΤΙΠΕ
Ο ιντερνετικό έβεν μπεντόλ « Ορμπιπέ για το για το σικλιπέ ε σχολειοσκό : 1η κιντιπέ ρομνένγκο »
κερντιλάς ατάρ ο ΖΟΟΜ , κα’ί’ 20 Νοεμβρίου 16:00 τζί 20:00 σαάτο ατάρ AID. Ο κιντιπέ μπούτ λατσές
γκελάς τα με μπούτ ασα’ι’μάτα. Κα’ί’ ο κιντιπε σάς μανούσα ατάρ ο δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης.
Κανταά τα μαγκένας τε κερντόλ ‘’κερντιλάς ‘’ . Ρομνά ατάρ σά έ ντεμά της Grecias σάς.
( θεσσαλονικη,Σέρρες ,Κορινθο ,Λαρισσα ,Κρητη, Φλωρινα) αραχκιντιλέ μπαραμπέρι τά κερντέ εκ
σουκάρ ορμπιπέ . Η AID σάς τα κερντάς σα έ σέα.

Ο πρόγραμμα έ κιντινιμάσκο σάς καά:
1. Έ μανούσα της AID ωω μπεντέ λάτσές αβιλέν κα’ί’ ο κιντιπέ.
2.

Πριντσαντέπες γιεκ ο κολάσαρ τα μπεντέ σό μσνγκέν τε κερντόλ κα’ί’ καά ο ντιχκιπέ.

3. Ουράνη Ράπτη, τζανέλ σόσκε μεκέν έ σικνέ τσεά ο σχολείο. 25 μπίς τα πάντς μπρεσά
τζανέλ έ ζοριμάτα έ τσεένγκο, τα έ ρομνένγκο.
Πρόγραμμα:
4. ΄΄ Έ Ρομνένγκο τρα’ί’πε ‘’
Βούλα Μαρόλου: Σόσκε μεκλέμ ο σχολείο ..
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Αντέτα έ ρομένγκο τα μεκλέμαν ντούρ ατάρ σχολείο. Μινό τρα’ί’πε κερντάς μαν τε μαγκάβ τε να σέν
μέ τσαέ νταά μπούτ μι σικνί τσε’ί’ ατάρ αντέτα έ μανλαάκε.
Κατερίνα Μπεμπέ: Αραχκλέμ ό ντρόμ έ σικλιμάσκο μπαρή. (κα’ί’ 37).
Ζοριμάτα τα ασταρντέμαν ντούρ ατάρ σχολειο , τα σάρ μπετζερντούμ τέ τζάβ γκένε κανά με χο΄θρντέ
τσάνα ςσχολείο. Κερέλ μπουκί σάρ μεντιάτορ άντι μανλάα έ ρομένγκι . Ντέλ κα’ί’ χουρντέ τέ να μεκέν
ο σχολείο.
Ειρήνη Ράπου: Μο ντρόμ για τέ ικαλάβ ο γιουνιβερσιτη ατάρ εκ ρομανί μανλάα. Μι ανάβα
πασαμάντε σάς.
Παρασκευή Καμπέρη: Γκελέμ μπαρή σχολείο. Γκελέμ κα’ί’ γιουνιβερσιτη 25 μπρεσενγκί. Ναχγκαντέμ
μπούτ ζοριμάτα ατάρ μι φαμίλια.
5 Τeam σικλιμασκε.
Ε ρομνα κερντέ team τα πασαλέντε σας εκ τα μπενέλας σάρ κα κονουσούρουλ.
5. Ολομέλεια
6. Μπανγκλίπε

Συμπεράσματα
Ε ρομνά ορμπισαρντέ για το πήρο τρα’ι’πέ μπεντέ έ ζοριμάτα τα σάς λέν τα μεκλέ ερκέν ο σχολείο
τα μαγκέν τε τζάν τε σικλόν ακανά. Εμπούκα ρομνά αραχκλέ ή ζόρ τέ ικαλέν τα τέ τζάν κα’ί’
γιουνιβερσίτη. Κα’ι’ ιντερνετικό εβέν μανούς της AID μπεντάς σάρ κα κερντόλ εβέντ τα σαρ καντέλ η
ζόρ κα’ι’ ρομνά τε μπενέλ πέσκε,τα τε ασουνέν αβερέ ρομνένγκε τα γκέλε σχολείο. Κα’ι’ ο πάς του
εβέντ έ ρομνά κιντιέπες εμπούκα τα μπεντέ σοσκέ μεκλέ ο σχολείο, ζερέμ λενγκέ μανουσά κερένας
μπουκιά σε αβέρ ντεμά , τε μπαραρέν πε μπραλέν , σο σι λαζίμι τε κερντόλ τε ναχκαέν ε ζοριματα τα
ε αντετα ε ρομενγκέ. Μπεντινά’ι’λο τε κερντόν κασαέ σέα ε ρομνενγκέ τα μπεκλέρουν σάρ σάρ τε
κιντένπες γκένε.
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ΖΟΡΙΜΑΤΑ

Εμπούκα ντουσουνμάες για το σο ζοριμάτα το σο ναχκαέν ε ρομνά. Εκ μπέντας σο νταλίκ τε κερέλ εκ
ρομνή τα εκ ρομ αντο ρομανιπέ.
Μπεντας: “Μο ντατ τα μι ντέ’ι’ μπρεντε μανγκέ κα’ί’ τζάς μι τσέ’ι’ με τα μπαλαμέ, ή ντουνιάα σο κα
μπένελ κανά κα οζονισαός;”
Εκ αβερ ρομνί μπεντάς: “Κάνα ρονταβάς αμαλινέν για τε τζάβ μαραμπερί λένσαρ κά’ι’ ο σχολειο ίν
αβένας χκόνικ ‘’πρασανασμαν’’. Κανα εκ ρομνί ‘’ίν μαγκέλ’’ τε οζονισάολ σικνί σάορι πρασάνλα τα
καντιάλ νινάλεν η ζορ τε τζάν σχολείο. ” Γιεκ αβερ ρομνί μπεντάς κάνα τρα’ί’σαρας σε γκέτο τα ίν
ντιχκέν αβερέν τε τζάν αγκλέ. Αβερέν νιναλέν παρές χκέρα, τα νινά’ι’λεν πρότυπα. Ο νταά μπαρό
ζορίπε σί ο τσορούπε τα ο ρατσισμό.

ΛΑΤΣΙΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ
Ε ρομνά κονουστουρλάρ σο ανέλ ο σικλιπέ, τα ντίε ζορ ή γιεκ ο κολά τα μπεντέ σάρ ναχκαντέ. Κα’ί’ ο
ΣΔΕ τζάν μπαρέ μανουσά σχολειο τα ικαλενλες σε 2 ντου’ί’ μπρέσα.
Εκ ρομνί σάς σουκπουλμούσι ατάρ ο σχολείο ναστίκ κερέλας αμαλίνεν τα τσινταρντας ο σχολείο αταρ
μπουκι πε μανουσενγκι. Αβέρ ρομνί κα’ί’ 45 μπρεσά με 3 τρείν χουρντέ γκελή ΣΔΕ τα μπενέλας σάρ
ναχκαντάς τα να κα μεκελπές , αλουστού κομπιούτερ τα κα τζάλ νταά μπαρό σχολείο. Ντέλας τε
αχκιαρέν ο κολά ε ρομνά να’ι’ σαντέ τε αλουσούρους άμα σι τε κερές αμαλέν τε πουτ’αρντον κε
γιαχκά τα τε αλουσούρους νεβέ σέα για τι κι μπουκί π.χ σάρ τε ορμπισαρές με το κο μπόςς.
Εκ αβέρ ρομνί μπεντάς:
Ιν τζανέλ ο ντάτ τα η ντέ’ι’ σάο ντρόμ νταλίκ λέλ σοβνά αταρ o λύκειο, μανγκέλ τε αλουσούρουν σάρ
τζάλ λενγκό χουρντό. Πουτσέν αμά τζάνταρ, τα ίν αλλουσούρουν ζερέμ σι ρομά τα ίν αχκιαρέν.
Εκ αβέρ ρομνί μπεντάς για τα κεντρορα ε μανλαακε ρομενγκε τζανέν σαντέ ότι νταλίκ τε κερέν ε λιλ’α
για τε λέν παρές . Ίν τζανέν ότι κερέν αβέρντα μπουκιά.
Σοβνά σάς εκ ρομνή τα μπέντάς ΄΄ο σικλιπέ ίν τζάλ με το τε σίτουτ μπουυκί.’’
Μπενέν αμενγκέ τε μέκας ο σχολείο τε τζάς τε αραχκάς μπουκί για τε τρα’ι’σαράς αντί τε μπενέν
αμενγκέ τε τζάς σχολείο , τε σικλιάς τα σοβνά τε αραχκάς μπουκί.
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Εκ αβέρ ρομνή μπεντάς εκ μασάλι του σπηλαίου του Πλάτωνα. Ε πουρανέ μανουσά τρα’ι’σαρένας
κά’ι’ σπηλιές τα σασλέν καρανουκό ,μπαζί ντρόμα σανούρουν ότι ε ρομά τρα’ί’σαρεν κα’ί’
καρανούκο, ζερέμ ίν τζανέν τε σικλόν τα τε αχκιαρέν , αντρέ μπαζεί ντέλ εμπούκα χκάμ , αμά ναστίκ
ικλένας καντικί κολά’ι’ κόν νταλίκ ικλιστάς ναστίκ γκέλας γκένε παλάλ. Σιαμέν ο μανγκιπέ τε μπιράς
καρίν χκάμ ε νταά μπούτ ρομά ατσέν κά’ι’ καρανούκο. Κόν ίν τζάλ πασά ο σικλιπέ ναστίκ τε μαγκέλες,
αν ε μανουσά ίν πριντζανέν ο χκάμ τα ντέλ ο σικλιπέ, καντιάλ η ντε’ί’ ντά ναστίκ καντέλ ο χκάμ κά’ι’
πο χουρντό. Σι αβέρ ντά τα νταλίκ.

ΚΙΝΗΤΡΑ
Σοβνά ε ρομνά κονουστουρλάρ.
Σί ζόρ για εκ ρομνή κάνα ντιχκελ αβερέ ριμνέν τε σίλεν λέντα κασαέ ζοριμάτα τα προμπλέμορα τα
νταλίκ τε ναχκαένλεν , λέν ζόρ τα μπένεν νταλίκ μέντα. Σί μπούτ λατσό για εκ ρομνή τε ορμπισαρέλ
κασαέ μανουσένσαρ.
Εκ αβέρ ρομνή μπεντάς σαό μοτιβό νταλίκ τεσι ο χουρντό τα ανταλέστε τα σικλαρέρλές. συνέχεια, οι
γυναίκες συζήτησαν για διάφορα κίνητρα.
Μπεντάς
Ανταβά τα σικλαρέλ , τε σίλες μανγκιπέ τα ζόρ τα τε τρασάλ ατάρ ε μανουσλα ε μανλαάκε που ε
χουρντέ λένγκε μανγκέν τε τζάν σχολείο.
Αβέρ ρομνή μπεντάς , κανά εκ ρομνή ασταρέλ εκ μπουκί εκ φάρ όζαμαν αχκιαρέλ σάρ σί .νταλίκ τε
ντιχκές λές ατάρ λάκο μούι , τα ανταά αβέλ ατάρ λάκο γκί.
Εκ μανούς τα μαγκέλ τε Λατσαρέλ πο τρα’ι’πέ ζερέμ σάσλες μπούτ ζοριμάτα ατάρ ο ρομανιπέ τα μπί
φαμιλιάκο σίλες μπούτ ζόρ για εκ λατσό τρα’ι’πέ , τα ανταα νταλίκ τε κερντόλ αντράλ ο σικλιπέ.
Μπεντινα’ι’λό εκ ρομνή για τε μπαγκέλ ο ρομανιπέ τα τε τζαλ ανγκλέ τε σι πασαλάτε μανουσά
πουταρντέ γκιογκιάσαρ.
Εκ αβέρ ρομνή μπεντάς ότι χαλάς λακή γκογκί λακή μπέν τε τζάλ σχολείο.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Κά ’ι’ ντιχκιπέ τ’α κερντίλάς ιντερνετικά και η Grecia σας 22 ρομνά .Ε ρομνά μπεντέ κόν σάς κατάρ
σάς σο κερντέ, τα κερντέ σικνέ τίμορα τέ ασούντον λενγκό τρα’ι’πέ σε αβέρ ρομνά , σαό ζόρι σας λέν
τα μεξλέ ο σχολείο . Ε ρομνά τα σας οντέ ασουντέ ή γιέκ οκολά τα πουτσλέ η γιεκ οκολά τα σο κερντάς
λένγκέ λατσιπέ για το σικλιπέ. Κυρια σημεία συμπερασματα
Ε ρομνά μανγκέν τε τζανέν νταά μπούτ σ’εα για το πο σικλιπέ. Τα ε νταά μπούτ μπιτσαλέν πε τσαέν
κά’ι’ ο σχολείοτα τε σί λατσέ κά’ι’ ο σικλιπέ . Μανγκέν τέ αβέν πρότυπα τα τε κερντόν κασαέ κιντιμάρα
για τε μπανγκέν ο ρομανιπέ. Ανταλά τα αλουστούρουν για το σικλιπέ τε ασούντον κά’ι’ πε μανλάες.
Τα ε ρομνά τα σάς κά’ι’ κιντιπέ ρομνένγκο μπεκλέρουν σάρ σάρ τε κερντόλ οκοβά. Σάορι μπεντέ σο
σουκάρ τα ναχκαντέ.
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Τελος κύρια σημεία των συμπερασμάτων ήταν τα εξής:
⇒ Σά ε ρομνά αχκιαρντέ καντικί πααλούς σι ο σικλιπέ ,τα μαγκέν μανουσά πασαπέστε.
⇒ Ε ρομνά ρομά τζάν μπαρέ κά’ι’ σχολείο τά ντιχκεν πε φαμίλιες ντά.
⇒ Τε κερντόλ ΣΔΕ πασά ε μανλάες τα σι ρομά καντίαλ νταλίκ τε τζάν κά’ι’ σχολεία.
⇒ Κανά κίντεν πές ρομνά ντέν ζόρ ή γιέκ ο κολά.
⇒ Τε κερντόλ workshop σε ρομνά Ρομά τα τε τε ντιχκεν σοσκέ μεκέν ο σικλιπέ.
⇒ Τε κερντόλ εκ σέι για τε ντιχκέν κον τζαλ τα κον ίν τζάλ σχολείο.
⇒ Ε χουρντέ τα αβέν ατάρ σχολείο τέ σίλεν σούκαρ σέα τε κερέν για τε μπερντόν λρνγκό γκιές.
⇒ Τε τσουντινάολ αντό σχολειο σά ε τσιμπά τα σί (ρομανες, βλαχικα, ποντιακα κλπ).
⇒ Ανταλά τα σικλαρέν Ρομανέ τσαέν κά’ι’ ε γιουνιβερσιτή τε σί πασαλέντε Τα τε ικαλέν ανταά
κά σίλεν αντό λενγκό γκί.
⇒ Με το δήμο τα ο υπουργείο τε κερντόλ χουρντικανέ σχολεια τα φροντιστηρια για τε αραχκέν
μπουκί ε ντέα , τα λενγκέ τα λενγκ’ε χουρντέ τεσί ασφαλές.

Επιμέλεια μετάφρασης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
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