
  

 

 

Kä kɔr ba keek nyic ku bïn ke rɔt 
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Akut ë Pan de Cass Fargo (Kath  

Pargo) ye nyin tït akölke riäk 

Cityoffargo.com/emergencies 

Telepun:  701-476-4068 

 

Bɛ̈ny de Bolith në Cass (Kath)  

Kounti: 
Casscountynd.gov 

Telepun: 701-241-5800 

 

Akut ë Pande Clay Kounti ye  

nyin tït akölke riäk 

Claycountymn.gov 

Telepun: 218-299-7357 

 

Akut ë Pan de Clay Kounti ye  

nyin tït ëkäke pialë guup 
Claycountymn.gov 

Telepun: 218-299-5220 

 

Bɛ̈ny de Bolith ë Clay Kounti: 

Claycountynd.gov 

Telepun: 218-299-5151 

 

Pan de Dilworth: 

Dilworthcitymn.com 

Telepun ë kɔc ke yiäi de mac:  
218-287-2313 

Telepun ë bolith: 218-287-2666 

 

Pan de Fargo (Pargo): 
Cityoffargo.com 

Telepun ë kɔc ke yiäi de mac:  

701-241-1540 
Telepun ë bolith: 701-241-1437 

 

Akut ë Pan de Fargo Cass (Pargo 

Kath) ye nyin tït ëkäke pialë guup 

Fargocasspublichealth.com 

Telepun: 701-241-1360 

 

Pan de Moorhead (Moorɣët): 

Cityofmoorhead.com 
Telepun ë kɔc ke yiäi de mac:  

218-299-5434 

Telepun ë bolith: 218-299-5120 

 

Akut ë Pan de Moorhead (Moorɣët)  

ye nyin tït akölke riäk 

Telepun 701-299-5433 

 

Pan de Fargo (Pargo) Ciɛm: 

Westfargo.org 
Telepun ë kɔc ke yiäi de mac:  

701-433-5380 

Telepun ë bolith: 701-433-5500 

 

American Red Kroth: 

Redcross.org/local/nd 

Telepun: 701-364-1800 

 

Na kɔr yin ba naŋ nyïc ka të kɔr ë 

randɛ̈ thiäk kenë yin bë naŋ nyïc,  

ke yïn yuɔ̈pë ye telepunë:  
211 (në Minnethota ku Dakota Tueŋ)  
 

“Cöötë ke yïn kën piny guɔ wec” 
Minnethota ku Dakota Tueŋ: 

Yuɔ̈pë ye namba ë 811 

 

Akut ë Gël awuɔk Telepun:  

1-800-222-1222 

Ka bë yïn kuɔny 
 

Na kɔr kuɔny në thaa de riäk, ke yïn yuɔ̈pë telepun de 911. Ke 
akutnhim cï keek gɔ̈ɔ̈r ëtënëkɛ̈, alëu bï yin kuɔny në juiɛ̈r bïnke rɔt juir 
kɛ̈lke riäk bë yïn ka kɔc ke pandu riɔ̈k. 
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Thiɛ̈i ë wël piny në yintanetic 

(ka thocol midiɛ) 
  
 

Tek ë wël piny në thocol midiɛ yic në akölke riäk 
ayenë kɔc juëc dëër ë thaaŋ kor. Të nɔŋ en riäŋ cï rɔt loi, ke 
akutnhïïm ke madiriyai ku Kounti aye thok tuɔc biyic në thocol 
midiɛken yic ke ye dhɔ̈l bï keekke kɔc juëc lɛ̈k. Kekä cïke gɔ̈ɔ̈r piny 
ëtënëkɛ̈ aye akutnhïm lëu bïn ke thok yök tënɔŋ keek ku thocol 
midiɛiken: 

Akut ë pan de Cass-Fargo 

(Kath Pargo) ye nyin tït 

akölke riäk 
Facebook: Cass County Emer-
gency Management 
 
Pan de Dilworth 

Facebook: City of Dilworth, Min-
nesota 
Twitter: @cityofdilworth 
 
Pan de Fargo (Pargo) 
Facebook: City of Fargo 
Twitter: @cityoffargo 
 
Pan de Moorhead (Moorɣët) 
Facebook: City of Moorhead, 
Minnesota-City Government 
Page 
Twitter: @cityofmoorhead 
 

Pan de Fargo (Pargo) Ciɛm 
Facebook: City of West Fargo-
Government 
Twitter: @CityofWestFargo 
 

Akut ë pan de Clay Kounti ye 
nyin tït në akölke riäk 
Facebook: Clay County Sheriff’s 
Office 
 
Akut ë pan de Clay Kounti ye 
nyin tït ëkäke pialë guup 

Facebook: Clay-Wilkin Partner-
ship 4Health 
 
Akut ë pan de Fargo Cass 
(Pargo Kath) ye nyin tït ëkäke 
pialë guup  
Facebook: Fargo Cass Public 
Health 

Twitter: @FCPH 



5 

 

CodeRED 
 

CodeRED e dhöl cï juir lëu yenë kɔc juëc tuɔ̈c thok në telepunic, ka athörë 

telepunic ku thanduk ë thöön ë komputa yic. 
 

CodeRED ayenë kɔc nyiɛ̈n në ka juïëc cï riäk, kä cït manë yom dït göök ka many 

nyop bai ka abor, të cenë kɔcke ater piŋ cök, të cenë awuɔk lɔ në aliiric, të cenë 
piu ɣokic, të cenë wal wɛ̈l piny, të nɔŋ en mɛnh ci määr ku jɔl ya të nɔŋ en thoŋ 

kɔr bë lɛ̈k juäc ëbɛ̈n. 

 
CodeRED alëu benë kɔc nyiën ëya tënɔŋ en yomdït göök, deŋdit bë piny boor ka 

ye abor bë wɛ̈ɛ̈r lony nhom ku be baai riɔ̈k. Ke wëlkɛ̈ ayekeek yök tënɔŋ Akut de 

Ajuiɛr de käke Aliiric (National Weather Service).  

Na ba yï rin gɔ̈ɔ̈r ke yïn lɔɔr në webthait www.rrrdc.com/corered ka yuɔ̈pë 701-
476-4068 pande Cass (Kath) Kounti ku 701-299-5151 pande Clay Kounti. Käkun 

bake gäär piny (rinku, telepundu ku thandukduun de thöön) abë keek ya lɔ̈m në 

akutnhïm ku cɔlë ke yïn në thaa nɔŋ en kë bë lɛ̈k yin kuka cïndɛ̈ bë looi ëke. 
 

Nyïïn ku tïɛ̈t 
 

Ɣoi de yuom-kɔɔr (ka yomdit göök) alëu bë rɔt loi të rëër yïn thin. Të cenë ye 

luel yaka bë naŋ yomdit göök, ke yïn pïɛ̈ŋë në radio ku daië ne telebïthiön ku ba 
piŋ në kë loi rɔt ka ba lɔ në webthait de käke aliiric www.weather.gov. 

Daai ë nëkä loi röt në yomic ku duk lɔ cath biyic abac të cïn en kë thiekic lɔ kɔr.  

Na nyïïnë yin ya yom atɔ̈, keke yom tɔ̈ dhölic ke lɔ panduɔ̈n tɔ̈ week thïn ku në 
thadɛ̈ ke yom acï cop panduɔ̈n wënthɛ̈r. Të cenë thok tuɔc biyic yanadɛ̈ ke yom 

atɔ̈, kekaye makɛ̈liil ke gël ëkä ye kɔc nɔ̈k luel yï rɛ̈ɛ̈rë ɣöt, yenëke të piɛth bïn 

thian.  
 

Thairen alëu bë dhiau biyic ke ye dhöl benë kɔc nyiɛ̈n tënɔŋ en wɛl cï wɛ̈l piny, 

yomdit arëtic, abor ka deŋdit ku jɔl yarïɛ̈k juïëc kɔ̈k lëu bïk kɔc nɔ̈k biyic. 

 
Na dhiau thairen ke yïn lɔɔr ɣöt ku liep telebïthiön ka radio ku ba piŋë kë cï rɔt 

loi ku të bïn rɔt gɛ̈lthïn. 

 

Duɔ̈në gɛ̈ɛ̈i wu nadɛ̈ keka cïn adiɛrë yom ka deŋ bë bɛ̈n të cɔkë yïn nhialic ya 

ŋëm ke lɔ yic calak. Thairen ayeke themic në thaa töŋ akɔ̈lic në yom-ɣarba 

(ka kölë diak) ë läät tueŋ ë pɛi pande Fargo (Pargo), Dilworth ku Moorhead 

(Moorɣɛ̈t). Pande Fargo (Pargo) Ciɛm e thairen de themic në thaa thiɛ̈r ku rou në 
köl thok ëbɛ̈n. 

http://www.rrrdc.com/corered
http://www.weather.gov
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Buŋë Gäärë Kɔc Kɔr kuɔny 

Cass (Kath) Kounti 

Akutnhom ye kɔc kuɔny tënɔŋ en riäŋ ci röt ŋɔu pan de Dakota Tueŋ ku 

akutnhom de Pɛ̈th Liŋ ëya, aye dɛ̈ptɛ̈r de rinke kɔc muk ke ye dhol bï 

keek kɔc ya kuɔny të ŋɔu ë riäk rɔt. Ye Buŋë, aye kɔc cï bɛ̈n tueŋ ajuɛr 

looi ëtë bï keek kɔc kuɔny thïn në riäkic. 
 

Kɔc nɔŋ kä dhal keek ëke guup (cɔr, ŋɔl, miŋ ku amiɔ̈l), kɔc cï dhiɔp ku 

kɔc kɔ̈k tuany lëu bë ke ya ŋëm cï ka lëu käkenë luɔi në thaa piɛthë kɛ̈ŋ, 

alëu bï naŋ kä nuan keek të ŋɔuë riäk rɔt.  
 

Ke badhɛlkɛ̈, atɔ̈ kënë kɔc juiëc kɔ̈k kɔr kuɔny. Të cïn rinku, runku ka 

thanduk duun de thöön gäm ke akutnhïmkɛ̈, keka bï muk apiɛth; acïkeek 

bë tek kenë kɔc kɔ̈k ka akutnhïm kɔ̈k. Na kɔr ba kä juiec nyic në ye ajuɛrë 

ka të kɔr yïn ba yï rin gɔ̈ɔ̈r, ke yïn yuɔ̈pë akutnhom de Pɛth Liŋ në 

telepunden 211 ka lɔr në webthait den yic në nd.gov/ndsnr/ 

 

Clay (Klay) Kounti 

Rinku, runku ku thanduŋduunë thöön cake gaam të gɛ̈ɛ̈rë yï rin, ayeke gël 

ë lööŋ cï akuma ke täu man yeke cɔl – “Health Portability and Accounta-

bility Act”. Kekä kuun cake gamkɛ̈ abenëke yïn ya lɛ̈k në kɔc ke akutë 

pialë guɔp ku kɔc ye kɔc kuɔny pand de Klay Kounti të nɔŋ en riäŋ bɔ̈ ka 

riäŋ loi rɔt. 
 

Kɔc niɔp aye: 

Kɔc cï nïm loth, kɔc ye piɔth lɔ gäyääŋ, ka kɔc cï duany 

Kɔc niɔp ku kɔc cï dhiɔp 

Kɔc cïn bɛi 

Kɔc ye thoŋë Dengelith ke nuan 

Kɔc pïïr ë wɛl ke akim ka wɛl kec. 

Mïïth kor arëtic 

Kɔc ye rɔ̈t yök keke cï lëu bï käke kunyë rɔ̈t yök; ka nuɛn yök bïkeek 

kekäkɛ̈ yöök, ayeke yɔ̈ɔ̈k ya gɛ̈tkɛ̈ we rin wenë akut ë käke pialë guup 

pande Klay Kounti. Yuɔ̈pë keek në 218-299-5220. 
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Juir rɔt ku detic apiɛth  
 

Të juirë kɔc rɔ̈t, të juirë bɛ̈i rɔ̈t ku të juirë kɔc ke dukɛ̈n rɔ̈t, në riäŋ bë rɔt 

tɛ̈m, kekäken acï riäk arëtic kuke kɔc nɔŋ ɣääntöök alik kuka lëu bï panden 

yïk në thaa cekic. Kuen ye buŋë ba riäŋë rɔt dac 

looi në Kountï ke Cass (Kath) ku Clay (Klay). 

Ye juirdunë apiɛth be yic naŋ: 

 

Dhöl bï yïn kat – thuur të cenë ɣöndu ka 

dukandu ku lɔc thook ke rou në ɣötic kedhia. 

 

Të bïk week we nhïm kuɔ̈t – lɔc të bïk kɔc ke 

nhïm lɔ kuɔ̈t ke mec ke pandu ka dukandu; matë 

jɔ̈ ku burɔɔi në ajuiric. 

 

Lëëk bï week röt lɛ̈k në kölë riäk – kɔc ke 

pandu ka kɔc luui kenë yïn alëu bïk mɛc tëtɔ̈ yïn 

thïn në thaa looië riäk rɔt. Apiɛth ba naŋ ajuir në 

lëëk bï yïn keek lɛ̈k thok. Kuany ran tɔ̈ në gen 

dɛ̈ yic ke ye ran bï thok ya tuɔc biyic. Them arëtic bë ran ëbɛ̈n naŋ rinke 

kɔc kedhia, ku telepunken ku thanduŋë thöön de email. 

 

ɣɔc yincuɔran - ɣɔc yincuɔran bë ɣöndu col tënɔŋ en këriäke ku yincuɔran 

bë wëu ke akim ya kan piny ku jɔl ya yincuɔran bë kɔcku lɔ̈k kuɔny tënɔŋ 

en kë nɛ̈k yïn. Kuen löŋ ke yincuɔran ba nyic apieth ke yïn cï yincuɔran 

piɛth lɔc.  

 

Kɔc ye kɔ̈rë kuɔny – të kɔr yin kuɔny ka të kɔrë ran thiäk ke yïn kuɔny në 

akölke riäk, ke them ba juir ba naŋ akutnom ë kɔc ke bai lɔŋduɔ̈n, kɔc kar 

kenë yi, mɛ̈th ka kɔc luië week keek ë tök; kɔc lëu bï kuɔny gam të ŋɔuë 

riäk rɔt, ku gɛ̈të rinken piny në Buŋë Gäärë Kɔc Kɔr kuɔny (ŋëm apam 6) 

 

Caathë ku war në ruɔn ëbɛ̈n – caathë ku war ka gut kë cï riäkë konhë 

mac yic, töny ë tuucë piu, adhuɔ̈m ye piu wɛtwei, ku maruɔu ye aliir geric. 

Ye yekënë loi ë ruɔ̈n thok ëbɛ̈n. Car ajuirdun de gëlë rɔt në akölke riäk ba 

nyic cïkë nadɛ̈ ke rin ku telepun ke kɔcku ku jɔl ya dhöl ke kat adhiac keke 

piɛth. Car käkunke cake kuɔ̈tic bï yïn ke rɔt kuɔny në akölke riäk ku ba 

nyic cï kë nadɛ̈ keka dhiac keke piɛth. 
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Kuɔtë käkunke juiɛ̈rë rɔt në riäŋ lëu bë rɔt ŋɔu 
 
Riäk alëu bë bɛ̈n në tha kor ke cïn cïit cenke kɔc nyiɛ̈n. Kuɔ̈të kakun bï yïn kuɔny 

në aköl benë riäk ke rɔt tɛ̈m. 
 

Kä lëu ba ket kuɔ̈tic: 
 
wal ku adit ke pɛth aid bi week ke röt kuɔny, ku 
jɔl ya mac de karaba lëu benë tenki aliir täu cök 

thïn në tha cenë mac jal bai ëbɛ̈n. 

 

- Radio ye camë bɛ̈tɛ̈rith, matäriya ku muk 

bɛ̈tɛ̈rith kɔc ëya. 

- Mïïth cïkeek täu në kothic, ku adit yenë koth liep nhïïm 

- Piu cïkeek täu në gutic (ran tök akɔr bë naŋ jolon töŋë piu benke piir në nïn ke-

diäk). 

- Aläth ke yuir nɔŋic but ke cok, aläth dhïl nyïn ku gɛ̈ɛ̈ŋë nom. 

- Aläth thith ka aläth nɔŋ cït dɛ̈ɛ̈p 

- NOAA radio ye ciɛl në tän tɔ̈ aliir. 
 

NOAA radio ye ciɛl në tän tɔ̈ aliir e kɔc nyiɛ̈n riɛ̈kdit ye röt gɔl ke pɛ̈c ka gɔl kɔc 

keek, cït mande abor, many rokic ku wɛl ye kɔc ɣok cï wɛ̈l piny.  
 

Them ba naŋ käkunke kunyë rɔt në turumbildu yic, në riändun wɛ̈ric yic   ku në 

turumbiil yenëke lɔ buur. 
 

- Wal ë piɔ̈kë mac 

- abil ë yenë turumbil yiɛ̈nic mac ku yuïn yenë turumbil thel. 

- adit ye piny nyooth (tueŋ, cän, cam ku cuiec) ku thura de piny. 

–käke gëmë tiɔp cït ëmanë cobol 

– käke wɛ̈rë cokë turumbil ku turumba yenë cok kuɔ̈thic 

- muk aläth kɔ̈k lëu bï yïn gël ba ciɛ̈k lɔ luak në piu yic. 

– many ye kɔc lɛ̈k në cär nom ci kënadɛ̈ ke week kɔc kuɔny. 

– adit thii kɔk lëu bï yïu kuɔny në akölke riäk 

- Liɛt yene wɛ̈ɛ̈r ke jö ka wɛ̈ɛ̈r ke aŋau (burɔ) bolnyin, ku liɛt ye puɔr piny të kɔrë 

turumbil bë döt. 
 

Na kɔr ba naŋ nyïc në të bï yïn ke rɔt juɛr thïn, ke yïn yuɔ̈pë akut de Amerikan 
Red Kroth në Minn-kota 701-364-1800  
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Läithi tɔ̈ pandu ku riäk 
 

Na kɔ̈ɔ̈kë, ke dhöl piɛth bï yïnke läithi ke pandu 

gël ë riäkic e bake jɔt ëya. Bake wan bai, të cɔk 

yïn ke thian te piɛth alëu bë ke cɔk lök ɣäntök 

yök ka thou.  
 

Kɔr të piɛ̈th bïn läithi ke pandu täu thin 
  
ɣöötke läi abëke yïk në akölke riäk. Të benëke yïk thin abë cal në dhöl 

thɛɛr yenëke wël cal ku jɔl ya thocol midiɛ. Aye läi ye kɔc ci duan ku cöör 

kuɔny kepɛ̈I kekä bë keek päl ɣön de Red Kroth.  
 
Muk buŋë cenë ɣän piɛth ke muŋë läi agut cï telepun nambai. Thiëc të 

benë lööŋ ye läi rɛ̈c waar në ɣöt ke abakeenyic ka në bɛ̈I ke mɛ̈thku. 

 

 Thiëc kɔcke ruääi, mɛ̈ɛ̈thku ka kɔc kɔ̈k tɔ̈ në piiny kenë riäk ke riɔ̈k te 

lëu keek bï läi ku muk ne bɛ̈i ken yic.  

 

 Bɛ̈ië läithiku ɣöt të gölë riäk kɛ̈l keke bakeek lɔ kɔɔr të go kɔc miöt. 

 

 Them bë jökku ku aburɔɔiku anaŋ aditken keke yïth cïkeek gär kɔ̈th 

rinken ku thanduŋduun de thöön ku telepun.  

 

Diɛt ku ariik macke bai apiɛth bë keek muk në ɣöt-thii cikeek lëu bï 

jääl ka bï löny wei. Miɔc keek ne wɛl maŋöök ku jɔl yakä cït yï maŋa ka 

athuɔt man ye guup naŋ piu.  

 

Muk thurai ken ku ruɔ̈kë ke cök lïthïïk. Thiɛthë waragɛɛk piny në ɣöt ken 

thäär benë wɛ̈rken ya löny thïn. 

 

Käruɔɔr alëu bï keek muk në thandukenic ku ɣocë keek ɣön cï keek 

lëu bï mol wei të cï week ɣet pan ci week miöt thïn. 

 

Läithii cït yï anyɔ̈r (lok) apiɛth bëkeek muk në ɣöt thii cïkeek lëu bïk 

jääl ka lönykï wei. Muk käken ke tɛ̈c, kä camkï keek  ku piu ken. 
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Të de thian 
 

Töŋ de kä yeke lɛ̈k kɔc tënɔŋ en 

awuɔk ci lɔ në yomic e bë ran rɔt kɔ̈r 

të bï yen guuŋ ka të ben kum thïn.  

 

Ye nyïinë e dhöl benë yïn ya cɔk tɔ̈ 

ke yïn piɛl guɔ̈p ɣöt (acï thöŋ kenë 

ba lɔ̈ në ɣöt ke juäc yic ka thukul ka 

ɣän kɔ̈k.  

 

Ba rɔt kɔ̈r të de guuŋ e ba ɣön thiin 

kor cïn awëër (ka ɣön nɔŋ awëër 

liik) lɔi pandu ke ye të bï yïn thian 

thïn. Ace ku ba pandu ëbɛ̈n ka mak-

tapdu ëbɛ̈n ba dill thok.  

 

Yin lëu ba thian tëcenë awuɔk (wal, käm ka radiologikal) luɔny biyic. 

 

Na loi yekënë rɔt, ke akuma de pan tɔ̈ yïn thïn abë thok tuɔc në telebïthïön 

ku radio ke dhöl bï keek yïn lɛ̈k të bï yïn rɔt kuɔnythïn wenë pandu. Cɔk 

radio ku telebïthïön cɔk ɣör të dë luɔi ku baai ago yï dac lɛ̈k kërɛc loi rɔt. 
 

Nyic guuŋ bï yïn guuŋ 

 

 Thiɛ̈kë ku rit awëër ku thok ke ɣöt kedhia 

 Të cenë yïn lɛ̈k yaka nɔŋ danaai cï yic rɛt, ke yïn thiɛ̈kë kuɔ̈m ke awëër 

nyïn. 

 Thiɛ̈kë maruɔu kedhia, agut cï adit ye ɣöt tuɔ̈cyic ku adit ye aliir cɔk 

liir. 

 Thiɛ̈kë käyenëke mac kony 

 Löm käkun wäär cake juir të thiɔ̈k ku muk radio. 

 Lɔr ɣöt cïn awëër tɔ̈ nhial. Ku bɛ̈ië läithiiku kenë yïn. 

 Löm lathga ku macɛ̈ma dhiil bï yïn ke ɣaar cï ŋaŋ në pany kɔ̈u ka ɣɔ̈rdɛ̈ 

lëu bë aliir bɛ̈I ɣöt bot. 

 Piɛ̈ŋë në radio ka telebïthïön agut të benë yin lɛ̈k ya këriɛ̈c ëbɛ̈n e piath. 
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Miöt ku ɣöt ke akutnhïm 

 
Kɔc ke akuma de pan rëër yïn thïn aye thoŋ benë kɔc nyaai gam biyic 

tënɔŋ en riäŋ bɔ̈. Pïɛ̈ŋë në radio ku telebïthïön tënɔŋ en kë nɛŋ kɔc cï tuɔ̈l. 

Të lëkë kɔc ke akuma yin ba jäl, ke yïn jälë në kam cïn gäu.  

 

Na nɔŋ thaŋ kor bï yïn jäl, ke yin gɔp kekäkɛ̈ yic: 

 Wɛl ke akim – käcikeek gäär yin, ku wɛl ke bënyë thukar. 

 Mandɛɛr ku lithiik ke nyin ku wɛ̈l 

yenëkeek wak. 

 Käkun wäär cake kuɔ̈tic bïnke rɔt kon-

yë thaa de riäk. 

 Aläth ku käke tɛ̈c 

 Muktɛ̈ɛ̈r ke turumbil 

 

Na kën akuma de panduɔ̈n thoŋ de jöt tuɔc biyic, ke yin kuany ke cökɛ̈ 

yic bï yïn ke pandu gël ke yïn kën guɔ jal: 

 

 Thiɛ̈kë karaba ë bɛ̈n bai ku thiɛ̈kë anëbiya dït ye piu tɛkë ɣötic kedhia. 

 Duɔ̈në janhë thär (man ye cɔl natural gath) duɔ̈në thïk agut të benë kɔc 

ke akuma thoŋë jöt luel.  

 Na bë naŋ yomdit göök, ke yïn kum awëër nyïn në biäk thïn 

 Na bë naŋ abor, ke yïn kɔr cuɛl nɔŋic liɛt ku loië yïn ke thieŋ bë piu gɛ̈l 

wei 

 Muk waragɛɛk thiekic – kan de gɛ̈ɛ̈rë turumbil, kan de thocol thëkiöri-

ti, cääta de yincuɔran, cääta de dhiɛ̈th ku cääta de thïik, waragɛɛk ke 

mäldu, waragɛɛk ke tëbenë mäldu lɔ̈k tɛk thïn të cïn thou ku waragɛɛk 

kɔ̈k yïn ya. 

 

ɣöt ke akutnhïm aliep në thɛk kɔ̈k keriäk. Kɔc ye wël caal panduɔ̈n abï të 

tɔ̈ ë ɣöt ke akutnhïm bï ke liep thook luel. Në thɛk juiec, ke akutnhïm ke 

kunyë kɔc abï diäŋ bë kɔc kuɔny gam, kä cït miɛ̈th, agen ë mɛth, ku 

mathänëyaai. 
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Yuil ku määr ë deŋ 

Na piŋ määr ë deŋ, ke nyic yïn thiɔ̈k arëtic 

wenë yen, kuka lëu bï yïn yuup të yuilë 

yen. Lɔr ɣön bë yïn gël në kam cïn gäu, ku 

piɛ̈ŋë nëkë ba looi në radio yic kunë 

telebïthïön nyin. 

 

Na cï yom dït göök thiɔ̈k, ke yïn bɛ̈ië kërɛ̈c 

cok bei në karaba yic, ku thiɛ̈kë maruɔu ye 

aliir waric. Duɔ̈në telepun ka kɔ̈k ye camë 

karaba jak ka ba lui ëkeek, ku duɔ̈në lɔ waak. 

 

Na tɔ̈ rokic në tiimic, ke yïn thianë në tim 

cek thar.  Na gɛ̈ɛ̈rë në riän wɛ̈ric ka kuaŋë, ke 

yïn lɔr agör nom ku kɔr të benë yïn thian në kam cïn gäu. 

 

Na cï të de thiän yök, ke yïn lɔɔr në thuɔ̈thic, të läu ku mec kenë tiim, 

kɔu ke karaba ka adit kɔ̈k Capë, ku täuë yï ciin në yï nhiɔl ku yï nom në 

kɛm ke nhiɔl. Duɔ̈në tɛ̈c piny!  

 

Tëcenë yom thök, ke yïn duɔ̈në lɔ tëcenë yom ɣöt riɔ̈k. piɛ̈ŋë në radio ka 

telebïthiön 

 

Na nɔŋ ran cï määr ë deŋ, ke yen acenë many de karaba de deŋ wën cï 

yen määr ber dhiac në ye guɔ̈p, aka lëu kuɔny ke cïn adiɛr. Yuɔ̈pë 911 ku 

them ba kuɔny.   

 

Ba të bïn randɛ̈ kuɔny thïn nyic, ekë piɛth aretic, them ba piɔ̈c ëmanë. 

Pɛ̈th aid aye piɔ̈c në: 

 

Redcross.org/local/nd ka yuɔ̈pë keek në telepun 800-252-6746 

Fmambulance.com/cpr ka yuɔ̈pë keek në telepun 701-364-1750 

Na piŋ määr ë deŋ, ke nyic yïn 

thiɔ̈k arëtic wenë yen, kuka lëu 

bï yïn yuup të yuilë yen. Kɔr të 

bïn thian në kam cïn gäu. 
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Yom-athiɛ̈thiɛ̈ 

Lɔc të töŋ bïk kɔc ke pandu ke 

nhïm määt thïn të bï ë yom-

athiɛ̈thiɛ̈ në bailɔŋduɔ̈n. ɣööt tɔ̈ 

në ɣöt thar pïny keka piɛth 

arëtic; na liu pandu, ke yin lɔc 

ɣöt ciɛlic, ɣönë waak ka aguŋë 

ɣötic yïn aläthku tɔ̈u thïn. 
 

Na tɔ̈ yïn biyic, ke yïn riɛŋë ɣöt 

ku lɔr në ɣön piny ka ba tɛ̈c në 

wupurayic ka ba tɛ̈c të thuuth. 
 

Na tɔ̈ në turumbilic ka në riɛ̈th-

ken yeya ɣötkɛ̈, ke yïn riɛŋë 

biyic në kam cïn gäu ku lɔr të ye 

yök ke piɛth bïn thian thïn  
 

Piɛ̈ŋë në wël bëke caal në ra-

dioyic ku në telebïthïönic ku jɔl 

yakë ba looi. 

Na cïn ɣön tɔ̈ piny, ke ɣönë waak 

thiäk ke tiɔp nom etë piɛth bï yïn lɔ thian në thaa de yom-athiɛ̈thiɛ̈. Them 

arëtic ba lɔ ɣönë thian wenë radio dune pïïŋë käke aliir.  
 

 

Na cï yom-athiɛ̈thiɛ̈ tëk, ke yin caathë yï nyin 
ne abil ke karaba cï ŋɛ̈i yuïk piny ku duɔ̈në lɔ të 
yom riɔ̈k. 

Abil ke karaba cï yuïk piny  
Na ca bɛ̈n të cï abil ke karaba yuïk piny, ke yïn jälë në kam cïn gäu ku lɔ yuɔ̈pë 

911 ku thïïc kuɔny 

 

Na tɔ̈ në turumbilic ku cï karaba yuïk në turumbil kɔ̈u, ke yïn tiɛ̈të agut bë kɔc bë 

yïn kuɔny kan bɛ̈n.Na ye agutkaŋɛk ba jäl në turumbilic tëcenë riɛ̈I mac dɔm ka të 

cïn naŋ ɣäntöök lëu bï wëi nyai, ke yïn: 
 

       Yaatë wei në turumbilic, aba piny lɔ käi në cök kedhia 

       Duɔ̈ne baamë turumbil muk arëtic në tha yɔtë yin biyic. 

          Të cïn lɔ piny riɛ̈I, ke yïn thaië rɔt wei – duɔnë kat. 
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Atuɔ̈I dit arëtic 

Karɛc ye wɔ yök në thɛk cï atuɔ̈i ke dït arëtic 

aye: 

 

Tökë guɔ̈p – yekakɛ̈ aye tɔ̈k ye bɛ̈n të cï atuɔ̈i de 

guɔ̈p dhiat. Aye cït yeye nyuɔth ke guupkuɔ acï 

atuɔ̈i ke tiamic arëtic. 

  

Dɛ̈ŋë guɔ̈p – e rɔt loi të cï ran luui arëtic në atuɔ̈i 

yic ka tënɔŋ duir (të cïnic yom) lëu ë ran bë 

kuërë tuui arëtic abë piu ke guɔ̈p thök wei. 

 

Riim juiëc aye kuër të thiäk kenë dɛ̈l, ku riim diäk keka ye lɔ në biäk juiec 

kɔ̈k ke guɔ̈p thiekic. Yekënë alëu bë ran yiɛ̈n aɣar-nom. Na cï dɔcë took, 

keka lëu bë ran yiɛ̈n bëny de athɛ̈rnom. 

   

Athɛ̈rnom: Athɛ̈rnom e kɔc nɔ̈k. 

  

Guɔ̈pë ran cï atuɔ̈i tiam acë ba dhiämë tuui, ku tuui yenëkaye atuɔ̈i tekic në 

ran guɔ̈pë. Na cï tuui kɔ̈ɔ̈c, ke atuɔ̈ië guɔ̈p ajɔl rɔt dhit arëtic ku riɛ̈k nyiith. 

Yekenë alëu bë ran nɔ̈k kenë yen dac piɔk be liɛr.  

  

Na ci atuɔ̈i cal ka cï bɛ̈n wënthɛr….. 

 

 Ke yïn waië rɔt piny. Duɔ̈në luui arëtic  

 Them ba Rëër në atiɛ̈pic  

 Ceŋ alath lɔ nyin laklak, ku ɣerkï.  

 Dek piu juiëc ku duɔnë thaŋ bäric ye tëk ke yïn kën dek.  

 Cam miɛ̈th kor ku duɔ̈në thaŋ bäric ye tëk ke yïn kën cam 

 Duɔ̈në awai cam tëcenë këcï diktor luel. 

 

Na cïn maruɔu ye ɣöt kɔ̈lic, ke yïn lɔr ba lɔ rëër wenë mɛ̈thku ka ruääiku, 

ka ɣän ke jäŋ cït të de akutnhom, kanitha ku thuuk. 

  

Duɔ̈në läithiiku ye wan biyic në atuɔ̈i yic keke cïn atiɛ̈u ku piu.  
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Aruɔ̈t ku liɛrë lɔ kaikai 
 

Të ŋotë aruɔ̈t bë tuɛnyë piu cï kɔl kekën bɛ̈n, ke yïn kɔ̈rë rɔt mathäneyai ku 

them arëtic bë ran ëbɛ̈n pandu bë naŋ aläth piɛth ke yuir cït kot tuc yic, 

käke cin, gɛ̈ɛ̈ŋ tuc yic, ku jɔl ya but cï piu ke lëu.  

  

Në tha cï aruɔ̈t gɔl, ke them arëtic ba ciɛ̈ lɔ biyic. Të dhilë yïn rɔt biyic, 

ke yïn ciɛ̈ŋë në aläth juiëc piɛl – yekënë abë yïn cɔk tɔ̈ ke yïn tuc awɛ̈rkï 

alanh töŋ dït dïl nyin. Kum yï thok ago yom ci liɛr arëtic ciɛ̈ lɔ në gɔ̈yɔ̈kku 

yic.  

 

Them ba cɛ̈nhë turumbil puɔ̈l në tha cenë aruɔ̈t dit arëtic, ku na ca rɔt dhiɛl: 

 

 Muk käkun bïn ke rɔt kuɔny tënɔŋ en kë lɔ yï nuän 

 Thiäŋ turumbildu në jath 

 Lɛ̈kë randɛ̈ të ler yïn thïn, dhöl bï yïn tëk thïn ku thaŋ bïn cop të ler yïn 

thïn. 

  

Na ci turumbildu döt, ke yin… 

 

 Rɛ̈ɛ̈rë në riändu yic. Duɔ̈në them ba riäi wan ku ba cath në yi cök në 

yuir yic. 

 Ruɔ̈ ë alänhë cït dɛ̈u ne ariɛl ë turumbil nom ago kɔc bï kony dac ŋëm 

 Dor turumbil ku cɔk kat në akuën ke thiɛ̈r në tha yic ëbɛ̈n 

 Cɔk awëër töŋë riäi (awëër tɔ̈ ne biäk cïn yom) tɔ̈ kenɔŋ të thin ɣɔ̈ɔ̈r bï 

aliir ya lɔ riɛ̈i. 

 Cɔk nur nhial cɔk dɛ̈p të cïn gïndhïïrë turumbil dor ago yïn dac ŋëm.  

 Ke yïn cï nyuc, jɔt yï cök ku yï cin ago riɛm cath ku bë guɔ̈p tuɔ̈c yic. 

  

Na naŋ puur (cobol) bïnke piu ci 

duɔ̈r pinykɛ̈ gɛm wei, ke them ba 

rɔt cië yiɛ̈k arëtic. Ba luui arëtic 

në yuiric alëu bë tɔ̈kdit täu në yï 

piɔ̈u. 
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Gël rɔt në mac 
 

Many roor e gac ke kuc ku thiɛ̈I piny në kam cïn gäu, ke nyop këriɛ̈c, tiim 

ku ɣöt. Mɛ̈I juiëc aye kɔc ke gɔl. Them bë ciɛ̈n many rokic dɛ̈u në bailɔŋ 

duɔ̈në: 

 

 Riɛ̈uë löŋ cïke täu ye kɔc gël bï mac cuäny 

 Cɔl 911 ku luel të cïn non ŋëm ke dɛ̈u 

 Piɔ̈cë mïth në rɛ̈cë mac ku të bïkeek rɔt kuɔnythïn ku them ba keberit 

ku kɔ̈k lëu bï mac gɔl ya tɔ̈u të cï mïth bë deer.  

  

Tɛmë non ë pandu thok ku muk në yi nom cïkënadɛ many roor alëu bë bɛ̈n 

pandu. Lɔc kä bïnke ɣöt yïk ku tiim bake com në bai thok keke yekäye 

mac yaai. Yïk ɣöndu nom ku biäk biyic në kä cï mac keek bë lëu. 

  

Com tiim cï mac ke lëuë nyup. Cɔk kam ë cök ke 30 ka 50 cɔk tɔ̈ në kam 

de ɣöt kenë tiim ku nyaië yïth ku kër. Tɛmë wal lëu bï mac dɛ̈p në bai 

thok. Dhuɔŋë kër ye lɔ në ɣöt nom wei. Lɛ̈kë kɔc ke akutnhom ë karaba bï 

kër ke tiim ye abil karaba jak kɔ̈u tɛm wei.  

 

Nyaië wɛl cï cil në päny kɔ̈u ku tɛmë non ë pandu thok në tha thok ëbɛ̈n.   

Duɔ̈në non cɔk cil ke thiak kenë tenki tɔ̈uë jath ku adit ke nyup. Nhuɔ̈thë 

tiim ke mac kɔ̈th keke mec kenë bai ka dukan, (cök ke 100), ku në thɔ̈ny 

nom. Cɔk piu juiëc cɔk tɔ̈u biyic. Apiɛth ba naŋ anepbiya bäär yalthok. 

Wuɛië mathurai ke piu piny kerou në ɣöt lɔ̈m. 

  

Kuɔnyë rɔt në many bai, täuë alarm ye tol ŋör në ɣöt yenëke nin thin thok 

ëbɛ̈n. Na ye kɔc nïn keke cï ɣöt ken thiɛ̈k thok, ke yïn täuë alarm ɣöt 

tëyenë nin thïn. 

 

Them alarm në pɛi thok ëbɛ̈n ku war bɛ̈tɛ̈rïth në ruɔ̈n thok ëbɛ̈n. War alarm 

në ruun ke thiɛ̈r yic. Muk käke yääië mac bai (man ye cɔl ɣɛtiŋguieca në 

thoŋ de deŋelith). 

 

Piɔcë mïth e kuny bïkeek rɔ̈t kony ë mac: Sparky.org 
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Jälë many de karaba 

 

Të ŋotë karaba kekën guɔ jäl… 
 

 Na nɔŋ bam ye liep në karaba, ke them ba kɔ̈r kë yenë ye liep në kɔc 

cin ku piɔ̈cë të ye luɔ̈i yen. 

 Ye tɛnki de turumbildu cɔk nɔŋic janhdït. ɣän ke jath aye luui në 

karaba bïk jath guɔ̈t biyic. 

 Täuë rɔt bɛ̈tɛ̈rïth kɔ̈k bïk agen de aduany ke ya luï në tha cenë karaba 

jäl 

 

Tëcenë many de karaba jäl…. 

 
 Ye mer në many de matärëya ku duɔ̈në kandol dɛ̈p nëkë lëu en bï baai 

nyuɔp wei. 

 Telepun baai yeciɛ̈n abilkɛ̈ ace lui tëcenë karaba jäl, them ba naŋ 

telepun baai nɔŋ abil man lëu bë lui në tha cï karaba jäl. Mabal pun acë 

luui ëya në thɛk kɔ̈k tëcenë karaba jäl në ariɛl ken yic.  

 Thiɛ̈ke adit ye cam në karaba man ëke luuï yïnkek wën jɛ̈lë many de 

karaba. Wan nur tök ke dɛ̈p ago yï lɛ̈k në tha cenë karaba lɔ dhuk   

 Them ba ripigireta cïɛ̈ liep thok. Wɛl juiëc ke pan akim ye kör ë të liir 

alëu bïk tɔ̈ keke cï riäk në thɛk juiëc të tɔ̈ ri-

pigireta ke thiɛ̈k thok. 

 Duɔ̈në many de jenëreta dor ɣöt ka në guŋë 

mɛ̈nyë turumil (gäräc) ka ba rek kenë abil ke 

karaba dit de baai. Të dor yïn jenëreta, ke yïn 

cuɔmë abil kekä bake dɛ̈ɛ̈p cök në jenëreta yic. 

 Piɛ̈ŋë në radio ba naŋ nyic në kë loi rɔt. 

 Muk radio ye cam në wujïɛ̈r bïn ya piŋ në 

käke aliir ciɛlë keek ku määr de karaba. 
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Riɛ̈k ye nacural gath (jath tɔ̈ në aliiric) ke gɔl 

 

Yin lëu ba kärɛi ye röt loi tëcenë jath lɔ në aliiric gël, të cɔl yïn akutnhom ye kɔc 

nyuɔ̈th ɣän cenëke adit ke jath wɛipiny thïn. Yuɔpë keek në 811 ke yïn ŋot ke yïn 
kën guɔ piny wec pandu. Ëkënë abï yï kuɔny ba baramiil ke jath ciɛk gut kɔ̈th.  

 

Na ŋör jath ke yïn tɔ̈ biyic, ke yïn jälë ëtɛ̈ɛ̈n ku lɔr agut cï të cïn jath ber ŋör ku 
cɔl 911 Duɔ̈në dhuk tënɔŋic jath agut cï tha benë kɔc tɔ̈ në miirï yic ye luel yake 

piath. 

 
Të ŋörë yin jath ɣöt, ke yïn riɛŋë biyic në lantöŋtɛ̈i, wan ɣöt ke ɣɔ̈r thok ago aliir 

lɔ ɣöt. Duɔ̈në nur liep, duɔ̈në adit ye cam në karaba ka telepuun jak ye ɣön cïn 

jath ŋör thïnë. Yaai thïjara ku duɔ̈në manyë keberit kony.  Lɔr të mec kenë baai 

ku yuɔ̈pë 911. Duɔ̈ne dhuk baai agut cï tha benë kɔc tɔ̈në miirï yic ye luel yake 
piath. 

  

Abor ku abor jac 
 
Ëmanë yenëke thaŋ piɛth bïn pandu cath ku ŋëm nadɛ̈ ke lëu bï abor riɔ̈k. Na cï 

nyic të ciëŋë yïn piny ye bor, ke yïn thïëc akuma de panduɔ̈n. Të tɔ̈ yin të ye bor, 
ke them ba yincuɔran de abor ɣoc. 

 

Tëcenë abor cal ke bë bɛ̈n, ke yïn jatë käke pandu ɣön tɔ̈ nhial pandu. Juir rɔt ku 

nyic nadɛ̈ ke kɔc alëu bïk miöt në tha cïn gäu. 
 

Tëcenë kɔc nyiɛ̈n ya abor abɔ̈, ke yïn piɛ̈ŋë në radio ku daaië në telebïthïön ago 

piŋ në kä bï keek caal ku kë ba loi.   
 

Tëcenë ye caal ya piu a wëër lony nhïïm, ke yïn 

jatë kɔcku në ɣän thöny mec kenë cïïr, karaai, 
ɣɔ̈ɔ̈ŋ ku liil ye piu ke deŋ warthïn. 

 

Duɔ̈në turumbil ger në ɣooc kɔ̈th. Na cï  

turumbildu döt në piu yic, ku piu alɔ keke dhit 
keyic, ke yïn wan turumbil në lantöŋtɛ̈I ku yiɛthë 

në ɣän thöny. Në thɛk cenëke abor caal, ke yïn 

duɔ̈në turumbil ger në ɣooc kɔ̈th ku duɔ̈në gër në 
cäär nɔŋic piu. Dhɛ̈lë mɛimei ë piu yic alëu bë 

thou bɛ̈i 

Them ba akutnhom ye kɔc nyuɔ̈th 
tëcenë kɛ̈ŋ wɛcpiny thïn yuɔ̈p ke 
yïn kën com në tiim, ba rɔk wɛi, ka 
ba piny wɛi yalthok. Yen yuum  

bïnkeek yuɔ̈pë alëu bë riäk gël 
pandu.  
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Riɛ̈ŋ ye wal bɛ̈i 
 

Në thadɛ̈, ke wɛl cï kɔc ye ɣok alëu bïk kɔc ɣok ka nɛkï kɔc. Awuɔkdit alëu 

bë rɔt loi tëcenë wäl luɔny biyic ke dit arëtic. Wal alëu bïk wɛ̈l wei në piny 

thar, në cärë gɔtɔr nhom ka në cɛ̈r ke turumbil nhïm ka në cirkaai yic. Alëu 

bï mac dɛ̈p ka bïk yic rɛ̈t arëtic, ku kacikeek lëu bake ŋëm ka bake ŋör. 

 

Wal alëu bïk lɔ në yïn guɔ̈p të:  

 

 Wëië yïn të tɔ̈ wal thin 

 Liekë yïn kuin, piu ka wɛl ke akim cï keek ɣokic 

 Jak yïn wal, ka ba bɛ̈n të thiɔ̈k kenë aläth ka apɛ̈c kɔ̈k cï wal ke nyuel 

 

Na tɔ̈ biyic në tha ɣokë yomic, ke yïn lɔr në yom thar ku kɔr të bïn thian në 

lantöŋtɛ̈i  

 

Aye kɔc juiec tak nadɛ̈ ke wɛl ye kɔc ɣok ayekɛ̈ yenëke lui në cirkaai yic. 

Kuka cie yen. Wal ayekeek yök në piny ëbɛ̈n - ɣönë thär, dolamë wal, ɣön 

piny ku guŋ yenë turumbil mac thin. Kärɛi juiec ye rɔ̈t loi baai e bï mïth wal 

ke pan akim like. Tɔ̈u wɛl ke akim, wɛl ke tɔi, wɛl ke wɛ̈ië piny ku wɛl kɔ̈k 

tɔ̈ pandu, täuë keek të cï mïth ke bë ŋëm ku dëërki keek. Na cï mɛnhdu wäl 

cam, ke yïn kɔr konh e tɔ̈ en thïn në lantöŋtɛ̈I ku larë në telepun lɔ̈m. Yuɔ̈pë 

akutë gël awuɔk ka 911 kuany kä bïkeek lɛ̈k yin apiɛth. 

 

Gëël bïn rɔt gël ne wal baai 

 

 Duɔ̈në wal ye liäp baai 

 Kuën käcike gär në wal kɔ̈th kekekɛ̈në keek guɔ luɔi. 

 Duɔ̈në ye ŋop kë yïn muk wal baai. 

 Wec piny apiɛth në kam cïn gäu tëcenë wal wɛ̈l piny, ku gël yi nyin ku       

 dɛ̈ldu kɛ̈l keke bï wal ke nyop. 

 Cuatë wal wei apieth në dhöl cenëkeek lëu bïk piny ku läi roor ɣok. 
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Tuany lëu bë kɔc jömic 
 

 

 

Kä lëu bë jäŋ jömic anɔŋ bëc, käm ku jɔl ya wɛ̈l wei ë wal ka riɛ̈k kɔ̈k yeke 

bɛ̈n keke cï ran ke lëu në jiɛ̈i. Akut de gël ë bëc (CDC) aye yïn yɔ̈k ba rɔt 

juir në riɛ̈ŋ lëu bë rɔt ŋɔu.  

 

Baiyoterorïthiöm e dhöl yenë kɔc ke atɛr käm luɔny aliric ku bïk keek 

kɔckɔ̈k, ka läi ka raap ɣok. Käm ayekeek luɔny në aliiric, piu yic ka në 

kuinic. Mëtiir alëu bïk käm luɔny biyic nëkë riirë yen yic bïkeek dac nyic. 

Käm alëu bïk ceŋ kenë ran në thɛk juiec keke cï ran dɔc yiɛ̈n bëc.  Käm 

yenëke kɔc ɣok anɔŋic yï kinpok, alëu bë keek wuɔk të cïn bɛ̈n të thiɔ̈k 

kenë ran tuany, ku käm cït yi anthërak acekeek ye wuɔk aya. 

 

Akuut kekäke pialë guɔ̈p në Fargo Cass (Pargo Kath) ku në Clay (Klay) 

Kounti anɔŋ ajuɛr yenëkeek wal tɛ̈k kɔc ku wumkï kɔc tënɔŋ en tuany cï 

bɛ̈n. Të yenë kɔc tom aye cal nëke akälkɛ̈. 

 

Juir rɔt në tuany lëu bë bɛ̈n 
 

Kɔc tɔ̈ në Cass – Clay (Kath – Klay) 

akenhïm kuɔ̈t ku juirkï rɔ̈t në të bï 

keek rɔ̈t kuɔny thïn tënɔŋ en bëny 

dit bɔ̈ cï mane inpluendha ka Ebola. 

Ye akutë anɔŋic kɔc ke panë Cass 

(Kath) ku kɔc ke panë Clay (Klay) 

kountïï – akuut ke käke pialë guɔ̈p, 

bɛ̈I ke akim, bɛ̈i ke kɔc cï dhiɔp, 

akim ke thukuul ku akim thii kɔ̈k 

Tënɔŋ en tuany cï bɛ̈n, ke akim thii 

alëu bïkeek wei  benëke kɔc ya wum 

thïn ka benëke wal ya tek thïn. 

Akut de kakë pialë guɔp panduɔ̈n e rɔt 

dhil juir bë wal tɛ̈k kɔc ku wum kɔc në 

thɛk nɔŋ en ke tuany lɔ thorthor. Bɛ̈i juiëc 

acï akut kuany bï keek röt ya kuɔny ne 

tha nɔŋ en tuany ci bɛ̈n. Ke akutkɛ̈ aye 
yic naŋ kɔc ke akuma, kɔc kekäke pialë 

guɔ̈p, bɛ̈I ke akim, bɛ̈i ke kɔc cï dhiɔp, 

akim ke thukuul ku akim thii kɔ̈k 


