
Dokayeri na ar pi ka mda na ar mjir kəthlər dlar mji 

Mda tsoktə tsaktə mjir kəthlər dlara - wala kəthləmtaɗa akwa vi kəthlər – kammya hal naɗi 

ɓɗakəwa natə kə tsəkwa pi ka mda. Ngəda dokayerini natə kənzi doli ka mdə nuwa: 

● Mdaɗi zhari wa ka mjir kəthlər dlara kada pi ka wama mda natə taɗi mwantə məva 

kummya ncisu (18) wa, wala hara apani kalkal akwa tsəɗirɗa. Pla abər daɗi səndə 

məva mdəni na jira wa aɗi gari natə mda kələnkər wa. 

● Mdaɗi zhari wa ka mjir kəthlər dlara kada ntə kwaba kakəra kada pi ka mda, wala 

hamta kəthlər, wala hamta kari, wala dlar na ar mdəkur – shang ka  kari dlar natə mda 

nala mji nakwa barari. Mdaɗe taɓa hara alkawal ka kariyeri natə mda vu mji kada kədzi 

ɗəfu kammya ka mdə hara suna kəli səli wala pashiɓla ashira mda wa. Su nayinni kə 

paktə shang ga hamta kwaba wala sulaga ala kilaku kammya ka mdə pi ka tsa. 

● Mjir kəthlər dlara ka lakur hamta ala mji kari ka dlar ala mdə natə da hira. Su nayinni kə 

nalada duna atakəra mji nakwa bara kari na ar dlar. Kakəra yinni, paktəkər na ar mjir 

kəthlər dlara kə vu duna kammya nkatə mji nakwa kəthlər akira shangurada pi ka 

kəlara mda natə fitina kə wutəni. Jili hal nayinni a vu kəthlər dlar mji kata ndzi aɗika 

jirkur wala mdəkur wa. 

● Mə mdər kəthlər dlara ta dametədzi wala ta tamatə abər mdə laga akwa vi kəthlər ni 

wala akwa paktəkər na damwa ta fəl doka na ar pi ka mda, kənzi doli kata mwantə 

akəma, kata nutə laku natə mdə tsaɓəla ar mwantə bərkwa akwa vi kəthlər ɗa. 

● Kənzi doli ka mjir kəthlər dlara kada namtə vi kəthlər na ɓɗakəlaka natə a nkatə ləka ka 

kada hamta duna aka mji natə dakwa kəthlər  akira shangurada kammya kada wutə hara 

kəthlər na jirari tsopa tə mdə tsaɓəla akwa kakkaɗər ka’ida ar kəthlər. Shang ga mji na 

ol ola kwa vi kəthlər ka hakki na ar hamta duna ka ləkəma na jaktə msərakur kəthlər na 

ɓɗaku. 

 

Mda wutə dokayer ar IASC na ar pi ka mda ka səm mdəkur mda adzi: 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.d

oc. Kakkadu nayinni mdə tsaɓəlani akwa paktəkər na ar IASC Task Team on Accountability to 

Affected Populations ka Protection from Sexual Exploitation and Abuse ka Translators 

without Borders. 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc

