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Talen, dialekten!

1 GOD leaut yn ' Tribes '. 1 GOD likes kontinuïteit, fariaasjes, unyk. 1
GOD tsjin globilization, tsjin in wrâldwiid taal. Humankind waard
oansprutsen: Ancient, Tower of Babel !
Aktueel, Twin Towers New York !

1 GOD ' s lange termyn fisy op it minskdom. Altyd wie dy fan 7
stammen mei 7 wichtichste talen en in soad dialekten. Globalisearring is fernielen dy
fisy, wêrtroch globalisearring Anti 1 GOD.
Folksstam:

Provinsje:

Taal:

Afrikaanske

Afrika

Arabian

Amazonian

Amazonia

Spaansk

American

Amearika

American

Shire 's,

Europeeske

Europa

German

7 talen, in soad
dialekten.

Mongolian

Mongolia

Mandaryn

Oceanian

Oseaanje

Yndonesysk

Persindian

Persindia

Hindi

7 is Divine ,
gefolch in:
7 Tribes, 7
Provinsjes, in protte

Shire Dialect
A ' Shire ' is meartalich en tradisjoneel. IN Shire brûkt 2 talen yn syn bestjoer en
ûnderwiis. In provinsjaal (1st) en in lokale (2 nd)
Dialekt . Dialekt is eltse oare taal dan de Provinsjale taal.
IN Shire dialekt wurdt selektearre troch de help fan de taal fan de 1 st kolonisten yn it gebiet.
Dêr't de 1 st kolonisten taal is itselde as de Provinsjale

(foarnaamste) taal. De 2e en 3e meast sprutsen talen (Net haadtaal) gean yn in Shire
referindum.
elts ' Shire ' is ferantwurdlik foar ûnderwiis en brûken fan 'e wichtichste taal en pleatslike
dialekt. All ' Shire ' kommunikaasje binne te wêzen meartalich. Dialekt is in Shire Heritage
dy't evoluearret nei in Shire Tradition. Dialekt (Tradysje) foarmet in ferfolch tusken ferline,
tsjintwurdige en takomstige generaasjes.
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A ' Shire ' hat in dialekt namme: 'Wiesngau' dialekt is 'bayrisch'
(Bavarian) . Haadtaal is Deutsch (Dútsk) .

1.3.7. Shire dei Feest ( NAtm)
Shire Day ek fiert de lokale Dialect!

Gearkomste
Hy en hja op Funday bywenje in Gathering en him te hâlden oan Fun Day tema. It
programma hâldt lokale tradysjes libben: dialekt, jurk, dranken, iten, muzyk, dûns, de
dûane ..

1 GOD likes kontinuïteit, fariaasjes, eigenheid yn it sprutsen wurd.
Yn de skriftlike kommunikaasje. Yn fisuele kommunikaasje.
Asjebleaft 1 GOD brûke 7 wichtichste talen en in soad dialekten.

Tribal mienskip libbet is de bewarder Guardian wei. Kom by ûs.
Ein
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