piɛth nyuɔth në lëu benë raan de thoŋ de
Legelith dac nyic.
Ba thoŋ tueŋdun yïn jam baai ba kan piɔc baai ee töŋ de ka
thiekic ku ke ye mei yenë lëu bë raan cɔk nyic thook kɔk
kɔr kek.

Mïïth apial nïïm ku ka lëu raan bë thook kerou (thook juïc)
dac nyic të yenë kek nɔŋ nomlääu yenë kek jääm në thook
kedhia ka thook juïc.

Information for families: Handout 1 - Dinka

Ba pandu nyiɛi muk/thoŋ tueŋ/ ee göl

Kɔc ke mïïth, kɔc ceŋ bɛɛi ku jɔl ya kɔc ye piɔc kek ka ye
nɔŋ ajuɛr de kë piɛth lëukɛ bïk dac waar në biän de cil ku

lɔ tueŋdun yïn jam baai. Kɔc ke mïïth alëu bïk kony në
biän de bïk ya jam kenë mïïth ken baai në thoŋden ku cïï
kek ye jääm në thoŋ de Legelith.

jam ye muk cök apiɛth baai.


Na ye meth jam apiɛth në thoŋ de mande ke ka lëu
bë yen kuɔny bë thoŋdɛ de rou dhil në nyïc.



Na ye meth thoŋ de mande nyic ee yen kuɔny ago rɔt
ya nyiɛi gël, në biän de ciɛŋ ku jɔl ya kuɛɛt ke bë
kek nyic cök ku ye bïï ëno nyic.



Bë meth piɔi në thook juïc ee nomlääu de meth aye

juak yic ku ye meth piɔu nɔŋ bë ka juïc ya kɔr bë
kek nyic në biän de piɔi, bë ya nɔŋ nyiɛi luk yen kɛŋ
luk ku bë ya gɛɛr apiɛth në thukul yic.

Mïïth akɔr bik thoŋ de panden dhil ya piŋ baai, ke jiɛmë në
pïïr wääcic ku luɔi de ka tɛɛkic. Ye ajuɛrë alëu bë yen kuɔny
në bë rɔt caar yen yen yeŋa ku ye yen yiɛn mei ben ke tɛk
tueŋ në biän de nyiɛi gäär ku piɔi.
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Anɔŋ ka juïc tɔ yen ke yic thiɛk bë raan thoŋ tueŋden yen

de rou ke dhiac ke koor.

Mïïth abenë raan ke ya nɔŋ nomlääu ben ke thoŋ de leglith
nyic në thaa gɔl yen thukul.

Mïïth aye nïïm dac rɔ̈m të yen thoŋ de Legelith yen yekɛ̈
piŋ në ɣään kedhia yenë kek ke lɔ thïn ku në dhɔ̈l wääc.

Aye kɛ̈ nhiar bïk röth dhil ya maat në pol benë kek lɔ pol

kenë mïïthkɔ̈k. Kɔc ye piɔ̈c aye nɔŋ ajuɛr ku nyooth piɛth
yekɛ̈ yiɛ̈n mïïth agokɛ̈ thoŋ de legelith ya kuën ku yekɛ̈ piŋ.

Dupiööc ke thok aye nɔŋ ajuɛr yenë kek mïïth cuɔth në

Information for families: Handout 1 - Dinka

Bë meth thoŋ de legelith piɔ̈c ke ye thoŋ

kam yenë kek lɔ ëë ke piuɔ̈c bïk kɛ̈ŋ detic ku yekɛ̈ jam në

thoŋ de Legelith.

Mïïth aye thook yenë kek ke jam nyic në dhɔ̈l wääc. Të nɔŋ

mïïth piɔ̈c jam de thook kerou, në kam cë rɔt nyuɔth, ku
yekɛ̈ jam në thook juïc. Në thaa dɛ̈ ke mïïth alëu bïk thok

ye kek ke jam ya liäp të jiɛmë kek. Alëu bïk wɛ̈t tök nyic
nyïny de wël ya muk cök apiɛth ku yekɛ̈ leŋ apiɛth në thoŋ

nyickɛ̈.

Ee töŋ de ka thiekic cë man nadɛ̈ piɔ̈c mïïth thoŋ de
legelith ke ye biän de thook kɔ̈k kɔrkɛ̈ bïk kek nyic, ke

kɔcken bë dhiac ëë ke ye jam kenë kek baai në thoŋden ye

kek jam. Ye ajuɛ̈rë e meth kuɔny ku bë cil ke nyic ka juïc

ku ka wääc të yenë ye jäm në thoŋde bääi.
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në thoŋë ku kuckɛ̈ në thoŋdɛ̈ ë. Agokɛ̈ nyiɛi jam apiɛth ku

