Ashana kiikiichiitahoogo chiinatamakoyan eh’kah chiitepiinaman
COVID-19? Eh’konen eh’iichiikatek oh’ho’weh iikiitowiin?
OJIBWE DE L’EST / OJIBWE EASTERN
Chiitahiikoyan ,tamiinoseh chii’onchii natamagoyaan eh’kah chii’onchii tepiinaman COVID 19-eh’koh kanii pakiitiiniikatekiin
keh’kon tootamoowiinan kiitashiikewiiniik tawechiiseh.
Kiiyapach kanatawetakos chiipiimiiniishahaaman miinoyawiin ogiimawin totamowiinan megwach katoochiikatek( tiinookan ,kashii’anookiiyan ,miisiiweh piimiiyawiiniik .)Ankwamiisiiwiin wiitamaakewiinan eh’mamiitiinetamowach tashiikewiniik keshiimiinosek eh’kah miinawah akoosiiwiin chiipiimiiyamakak.
Miisiiweh awiiyak iiniiniiwak oh’ho’weh Canada akiik ashuy niitam chiitahiikanan eh’kiitepiinamowach eh’koh miishiin
o’kaniitepiinanawah kotak chiitahiikanii .Oh’ho’weh ankwamiisiiwiin wiitamakewiin kii’onchii onenchiikateh mekwach
nokom ka’iisiiseh’naniiwak miisiiweh eh’koh kaniiwiitamin anii chakii chiitahakanewach awiiyak miisiiweh eh’koh kiiyapach
eh’kah akoosiiwin miikiikatek.
Kiishpin kiiketamaan chiinaniisaniiseyaan mekwach eh’akoosiiyan keh’mah eh’kah kiiyapach piisiikun akootoonepiisoon,
eh’koh kiiyapach waasah iishiiniipawiin megwashkwach awiiyah awashiimeh chiinatamakoyan eh’kah chiitepiinaman akosiiwin miisiweh ka’iishayaan .Kawiiniin napiich chiinaniisaniitakok akoociik ayaayaan.

ANACHIIKEWIINAN keh’mah
KETOOCHIIKATEK

(Taswah kwayak piimiiniishahan ankwamiisiiwiin
wiitamakewiinan kiispin wiimamawiishkayaan
eh’koh miinooyawiin okiimawiin wiitamakewiinan
piisiitan)

KAWIINIIN MASHIE
CHIICHIITAHOOKOYAN
MAAGE
PESHIIKWAH ASHUY
KIICHIITAHOOKOH

ASHUY KAKIINAH KIITEPIINAN
CHIITAHOOKOOWIINAN

(tiinookan, kakiinah kiikiitepiinan chiitahokoowiinan
kakiishapooniikatek oh’ho’mah Canada mekwach
kakiipii niisho twatek)

Akoochiik akachiik
mamawiishkawiinan kakiinah
kakiichiitahakanewaach awiiyak
Tiinookan, akachiik mamawiishkayek
kiitiipechiikewiin wiiwiisiiniiyek
akochik, wii’antoo niipayek
wiichiiwach kamiinoowiichiiwach/
kiitiipechiikewiin, wiintoo
kapashimoyan sakehiikaniik,
wiikiikiitiinach awiiyah

Piitiikamiik akachiik
mamawiishkawiin kakiina ashuy
kakiichiitahakanewaach awiiyak
Tiinookan, akachiik mamawii
wiisiiniiwiin, mamawii
kanawapataman masiinatesiichiikan,
wiikiikiitiinach awiiyah

Akochiik miishiin pakan
ka’iishitawach awiiyak eh’kah
mashie kakiichiitahakanewach,
peshiikwah eh’tah
kakiichiitahakanewach, keh’mah
eh’kah kawiitamowach eh’kii
chiitahakanewach mashii
Tiinookan, wiichiitashiikemach
awiiyak chiitookiinach,
mamawiishkayan kashiitach
kamiinoowiichiiwach, awashiish
kashiitiipiishkak akochiik, wiitiikewiin
akochiik

Piitiikamiik mamawiishkayan pakan
awiiyak kiiyoowiitewaach megwach
eh’kah mashie kachiitahakanewach,
peshiikwah kakiichiitahakanewach,
keh’mah eh’kah kawiitamowach eh’kii
chiitahakanewach mashii
Tiinookan, wiimamawiishkwaniiwak
keh’mah wiimaniitookenaniiwak,
piitiikamik wiimiinoo tiipiishkak
awiiyah, wiimamawii amiichiikeyan,
wiikakwechiiyan piitiikamiik

Eh’kah chiipiisiikaman akotoonepiisoon
keh’mah tawash chitootaman wasah
chishiiniipawiiyan kiishpin kaakiinah
awiiyak nahetamowach

Eh’kah chiipiisiikaman akootonepiisoon
keh’mah tawash wasah
chishiiniipawiiyan chiipiimiiniishahaman
natawetakoon

Mamiitiinetan piinaman chiipwah
kiichiikoshkaman kiiakotonepiisiin
eh’kah mekwach peshiinakoosiich
awiiyah ashuy kakiichiitahakaanech
tah’koh kakiina awiiyak nahetamowaach
chiitochiikatek, eh’koh eh’kah awiiyak
chiinaniisaniisewach mekwach
ka’akoosiiwach keh’mah kootak
iisiisewiinan

Eh’kah chiipiisiikaman akootonepiisoon
keh’mah tawash wasah
chishiiniipawiiyan chiipiimiiniishahaman
natawetakoon

Nokoom, tawash piisiikan
a’kootonepiisoon eh’kah wasah
kiiniipawiiyan, tiinookan kiiketaman
awiiyah kananiisapiinewach keh’mah
kotaak iisewiinan

Eh’kah chiipiisiikaman akootonepiisoon
keh’mah tawash wasah
chishiiniipawiiyan chiipiimiiniishahaman
natawetakoon

Miisiikan akotonepiisoon eh’koh
tawash wasah iishiiniipawiin awiiyah
mekwashkwach
Piimiiniishahan wiitamakewiinan
kakiiwiitak katiipetak/ka’onakoonak
eh’kah chii’onchii akooshkakooyan
COVID-19
Pakiinan wasiichiikanan eh’koh
eh’skwateman, kiispin kiitootaman

Biiskan gibiingwepchigan
Piitiiikamiik keh’mah akoochiik
miishiinaniiwak mekwach
awiiyak eh’piishiinakoosiiwach
kashiimamawishkaniiwak
Tiinookan, eh’miishiinaniiwak
kashiikiitoochiikenaniiwak,
eh’kanawapiiyan
kashiitashiikenaniiwak,
eh’miishiinaniiwak
kashiimamawiishkaniiwak.

Piimiiniishahan wiitamakewiinan
kakiiwiitak katiipetak/ka’onakoonak
eh’kah chii’onchii akooshkakooyan
COVID-19
Tawash wasah iishiiniipawiin kiispin
kiitotaman
Panamah mamiitiinetan chiipwah
iishayan kashiimamawiishkaniiwak
kwayak ankwamiisiiwin totamoowin
ayakiin mekwach miinooyawiin
okiimawin chiitochiikatek
piimiiniishehiikatek

Piimiiniishahan wiitamakewiinan
kakiiwiitak katiipetak/ka’onakoonak
eh’kah chii’onchii akooshkakooyan
COVID-19
Kiishpinn naniisaniisewapiineyan
eh’akoosiiyan keh’mah keh’koon
iisiisewiinan, tawash piisiikan
akootonepiisoon eh’koh tah’koh
tawash wasah iishiiniipawiin awiiyah
mekwashkwach
Pakiinan wasiichiikanan eh’koh
eh’skwateman, kiispin kiitootaman

Kiishpiin naniisaniisewapiineyan
eh’akoosiiyan keh’mah keh’koon
iisiisewiinan, tawash piisiikan
akotonepiisoon eh’koh tah’koh
tawash wasah iishiiniipawiin awiiyah
mekwashkwach Kiishpiin kiiketaman eh
naniisaniisewapiineyan, kiiyapach piisiikan
akootoonepiisoon piishkiin piitiikamiik
miishiinaniiwak mamawiishkawiin.
Piimiiniishahan kakiina wiitamakewiinan
kakii’onachiikatek awiiyah katiipetak/
kakii’onachikech chii’onchii miinosek
ankwamiisiiwin eh’koh awiiyah chii’onchii
tepiinak COVID-19

Taswah piimiiniishahan kwayak tootamoowiinan tiinookan kwayak chiikiisiiniichiiyan, chii’akoonaman wasiisiitaman eh’koh wiichachiimoyan, kwayak chiipakiiniikatek wasechiikan Kawiiniin kakii’iishasiin kashiimamawiishkaniiwak kiishpiin akoosiimachiihoyan kiishpin
ka’akooshkwak awiiyak ayaman COVID-19, miisawach ashuy eh’kii chiitahiikoyan.

