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Valodas, dialekti!

1 GOD tic " Tribes '. 1 GOD patīk nepārtrauktību, variācijas, unikāls.
1 GOD iebilst globilization, iebilst globālu valodu. Cilvēce ir
atbildīgi: Ancient, Bābeles tornis !
Pašreizējā, Twin Towers New York !

1 GOD " s ilgtermiņa redzējums cilvēcei. Vienmēr bija, ka 7
Tribes ar 7 galvenās valodas un daudzi dialekti. Globalizācija ir iznīcināt šo
redzējumu, padarot Globalizācijas Anti 1 DIEVS.
7 ir Dievišķā ,

rezultātā:
7 ciltis, 7
provinces, daudzi
Shire s,
7 valodas, daudz
dialekti.

cilts:
African
Amazones
American
Eiropas
mongoļu
Okeānijas
Persindian

Rajons:

Valoda:
Arabian spāņu
amerikāņu
Vācu
Mandarin
Indonēzijas
Hindi

Āfrika
Amazonia
Amerika
Europa
Mongolija
Okeānija
Persindia

Shire dialekts
A ' grāfiste ' ir daudzvalodu un tradicionāla. grāfiste izmanto 2 valodas savā pārvaldē un
izglītībā. provinces (1) un vietējā (2 nd)
dialekts . Dialekts ir jebkura cita valoda, tad provinces valoda.
grāfiste dialekts ir izvēlēts, izmantojot valodu no 1 st kolonistu jomā. Ja 1 st kolonisti
valoda ir tāda pati kā Provincial
(Galvenais) valoda. Par 2. un 3. visvairāk runā valodās (Ne galvenā valoda) iedziļināties
Shire referendumā.
Katrs ' grāfiste ' ir atbildīga par mācību un izmantošanas galvenās valodas un vietējā
dialektā. Visi " Shire " paziņojumi ir pieejami vairākās valodās. Dialekts ir Shire
mantojuma, kas attīstās līdz ar Shire tradīcijas. dialekts (Tradition) formas turpinājums
starp pagātnes, tagadnes un nākotnes paaudzēm.
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A ' grāfiste ' ir dialekta nosaukums: "Wiesngau 'dialekts ir" Bayrisch "

(Bavārijas) . Galvenā valoda Deutsch (Vācu) .

1.3.7. grāfiste diena svinības ( NAtm)
Shire diena arī svin vietējā dialektā!

vākšana
HE un viņa par Funday apmeklēt vākšana un ievērot Fun Day tēmām. Programma
saglabā vietējās tradīcijas dzīvs: dialekts, kleita, dzērienu, pārtikas, mūzika, deja,
muitas ..

1 GOD patīk nepārtrauktību, variācijas, unikalitāti runātā vārda.
Ar rakstisku paziņojumu. Vizuālajā komunikācijā.
lūdzu 1 GOD izmantot 7 galvenās valodas un daudzas dialektos.

Tribal kopiena dzīves ir Turētājbanka Guardian veidā. Pievienojies mums.
beigas
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