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Mga wika, dialects!

1 NG DIYOS naniniwala sa ' tribo '. 1 NG DIYOS may gusto pagpapatuloy,
pagkakaiba-iba, natatangi. 1 NG DIYOS opposes globilization, opposes isang
pandaigdigang wika. Katauhan ay gaganapin nananagot: Ancient, Tower ng Babel !
kasalukuyang, Twin Towers sa New York !

1 NG DIYOS ' s long term vision para sa sangkatauhan. Laging ay na ng 7

tribes sa 7 pangunahing wika at maraming mga dialects. Globalization ay pagsira pangitaing ito,
ang paggawa ng Globalization Anti 1 DIYOS.

7 ay Banal ,
na nagreresulta sa :

7 Tribes, 7
Provinces,
maraming Shire ni,

7 Wika, maraming
Dayalekto.

tribo:
African
Amazonian
Amerikano
European
Mongolian
Oceanian
Persindian

probinsya:
Africa
Amazonia
Amerika
Europa
Mongolia
Oceania
Persindia

Wika:
Arabian
Espanyol
Amerikano
German
Mandarin
Indonesian
Hindi

Shire Dialect
A ' kaunti ' ay multilingual at tradisyunal. A kaunti ay gumagamit ng 2 mga wika sa kanyang administrasyon at
edukasyon. Ang isang panlalawigang (1st) at isang lokal na (2 nd)

dyalekto . Dialect ay anumang iba pang mga wika at pagkatapos ang Provincial wika.

A kaunti dyalekto ay pinili sa pamamagitan ng paggamit ng wika ng 1 st settlers sa lugar. Saan ang 1 st
settlers na wika ay ang parehong bilang ang Provincial
(Pangunahin) wika. Ang ika-2 at ika-3 pinaka sinasalitang wika (Hindi pangunahing wika) pumunta sa
isang Shire reperendum.
Ang bawat ' kaunti ' ay responsable para sa pagtuturo at paggamit ng pangunahing wika at diyalekto. Lahat
' Shire ' komunikasyon ay upang maging multilingual. Dialect ay isang Shire Heritage na nagbabago sa
isang Shire Tradition. dyalekto (Tradition) bumubuo ng isang pagpapatuloy sa pagitan ng nakaraan,
kasalukuyan at hinaharap na henerasyon.
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A ' kaunti ' may isang diyalekto pangalan ko: 'Wiesngau' diyalekto ay 'Bayrisch'

(Bavarian) . Pangunahing wika ay Deutsch (Alemanya) .

1.3.7. kaunti araw pagdiriwang ( NAtm)
Shire Day ring nagdiriwang ang mga lokal na
Dialect!

pagtitipon
HE at SHE sa Funday dumalo sa isang Gathering at sumunod sa Fun Day tema. Ang programa ay
nagpapanatili sa mga lokal na tradisyon buhay: idyoma, damit, inumin, pagkain, musika, sayaw,
customs ..

1 NG DIYOS may gusto pagpapatuloy, pagkakaiba-iba, natatangi sa pasalitang salita.

Sa nakasulat na komunikasyon. Sa visual na komunikasyon.
pakiusap 1 NG DIYOS gamitin ang 7 pangunahing mga wika at maraming mga dialects.

Tribal komunidad na living ay ang Tagapag-ingat Guardian paraan. Sumali ka.
katapusan
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