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Scénarios de messages d’intéret public pour la radio

Hayorıl̨a bëts’ëdı yatı nıt’aha bëyorëtth’ą k’ë: ıł̨aghë hok’ënıë tąłtılıɁa nëdıë 
nëyëlyé 

 
[Denesųłın̨e]

Ërë́tł’ıs ıł̨aghë: COVID-19 nëdıë dënëyëlyé ëyu chú ıł̨aghë hok’ënıë hëtıë nëdıë horët’ı ̨

Bǫ́nıdhı (horıl̨ıdé)
“Ëdlanët’ë, sı…ëyı chú ëdırı bëgha nuhëł yastı hasę̈…”
Ëdırı COVID-19 dáda narıd̨hır k’ëyaghë, nuhnı tarëlyú nuhëts’ën norëltth’ısę̈ nuhts’ı hayorıl̨a néde hëtıë dáda 
ch’a boghëdıhá.

Hëtıë ts’ënaha ërıhtł’ıs bëgharë hadét’ı ̨dé nëzu ëyı chú t’ahı tąłtılı nëdıë horët’ı nëyëlyé haghųlé.
COVID-19 dáda naghënı hılësę̈, bët’a ëya tth’ılú nëzu hëł, bëɁa tth’ı dáda ch’a nëzu, nuhëts’ı ıł̨ah dënë bëba 
nëzu, ął́nëdhë thérı tth’ı ha nëzu bǫrëdhı borënıɁá. 

Įłaghë hok’ënıë tął́tılı nëdıë nëyëlyé há Ɂą ́dınıdé, nëts’ı hayorıl̨a hëtıë dáda ch’a boghëdıhá hanële hat’ësë́ 
COVID-19 ëładunë dáda ch’a. Asjënë ëyır nıdeł. T’ahu k’ë tarëlyu nëdıë nëyëlyé horët’ısı bëkënutá.

Ëłu dáda borëłnıɁá, ëłú hoɁazë ëdëdoɁılnıhá ëya ch’a.

Bëlá hanëlé (horıl̨ıdé)
“Ëła, déltsıhá. Ëłu t’ąt’u nën chú nahıë dënë ëdoghëlnıhası ́nëdıë tąłtılı nëyëlyé basë Canada.ca/le-coronavirus 
tsątsąnë bënı hųlı ̨k’ë nayųɁı, ëyı hılëdé 1-833-784-4397 ts’ën nëyaghułtı́.”
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Ërë́tł’ıs naké: COVID-19 ıł̨aghë hok’ënıë nëdıë-chú dáda ëładunë bëghánanódé

Bǫ́nıdhı (horıl̨ıdé)
“Ëdlanët’ë, sı…ëyı chú ëdırı bëgha nuhëł yastı hasę̈…”

T’at’u hëtıë dëghǫlnı hadé, nëts’ı ıl̨ah dënë chú hayorıl̨a bëbá COVID-19 chú ëładunë dáda bëɁa norę̈dhı ch’a 
nëdıë tąłtılı nëyëlyé haghulé. 

COVID-19 dáda dënë t’anëłt’ë bëghëısı bëghąhodıĺë dáda ëładunë bëbasëdé. Dáda ëładunë hanëdhë narıdhıśę̈ 
ëładunë hanésı dzınë donëlt’u, ëdırı t’ahı COVID-19 hënëłésı tth’ı. 

ËyıɁa COVID-19 hoɁazë narıdhı ́ch’a, ıł̨aghë hok’ënıë nëdıë tąłtılı nëyëlyé hëtıë horët’ıs̨ę̈.

Įłaghë hok’ënıë nëdıë tąłtılı nëyëlyé t’ąt’ı hats’ëdıhadé, naké nëdıë tąłtılı nëyëlyésę̈. T’ahı tthë nëdıë tąłtılı 
nëyëlyadé nëtth’ı ëya ch’a bǫnıdhıśę̈, ıł̨aghë hok’ënıë nëdıë tąłtılıdé hëtıë nëtth’ı ëya ch’a halɁıs̨ę̈.

T’ahı nëdıë tąłtılı nëyëlyadé hëtıë ëya ch’a k’arëɁų hasę̈, ëdhı koę̈ danëltı chú łëghę̈dhıt́th’ı ch’asë COVID-19 
bëɁa.  

Bëlá hanëlé (horıl̨ıdé)
“Ëła, déltsıhá. Ëłu t’ąt’u nën chú nahıë dënë ëdoghëlnıhası ́nëdıë tąłtılı nëyëlyé basë Canada.ca/le-coronavirus 
tsątsąnë bënı hųlı ̨k’ë nayųɁı, ëyı hılëdé 1-833-784-4397 ts’ën nëyaghułtı́.”


