PI NỌNG CHĂM AU CĂN MI Ó PƯNG
KHU HẠI SĂNG?

SƯƠNG ĐĂƯ
LÒ PI NỌNG
CHĂM AU
CĂN?

Pi nọng chăm au căn lò vịa kin dú pé sương phua mế tó
pưng cún hôm mạch lợt đêu hứ cọ pưng cún mi xam pang
cún. Ăn nị lò vịa chọ pháp luật cấm.

Pưng cún hôm mạch lợt đêu: Lò pưng cún pi nọng chăm
căn, cuông nặn cún nị ó cún ứn sứp tam căn, sương ải ý,
lụ, lan, lin.
Pưng cún sính đêu cuông xam tái cún: Lò pưng cún ó má
bón đêu hôm ái ý lò tái cốc khẹ, pi nọng pọm ải ý, pọm ải
lá ý, pọm ý lá ải lò tái thứ xong, pi nọng lụ ao, lụ ó, lụ a, lụ
nạ lò tái thứ xam.

Má cảo
héng, bệnh
nạo

mi thể tẹt pan họt
sút hội sê chựa cún,
chơ cựa cún nặn lò
pi nọng chăm au căn
va báu au phua, au
mế tó cắp phắn cún
ứn.

LIÊN MINH CHÂU ÂU

VẠY PẢY TRỰ ĐẾC NỌI PỌM CĂN
HÔM HÉNG SẮP PAY CAY SAY

ẹ nọi ó má té pưng đôi phua mế pi
nọng chăm chặn au căn mi thể chọ
hản ngoi, giót lương sung hứ cọ
mặc chọ pưng tang bệnh: Ta mố, ta
báu hung, bệnh lợt đón…

Má pảy trự
cắp mả pe
chựa cún

BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM

Má hịt
khóng kin
dú bản
mướng
tẹt pan họt cuông pưng
chô hướn Việt Nam, tẹt
pan họt têng

Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EU JULE)
do Liên minh Châu Âu tài trợ, với sự đóng góp tài chính từ UNDP, UNICEF.
chương trình do hai cơ quan này của Liên Hợp Quốc thực hiện với sự
phối hợp của Bộ Tư pháp Việt Nam.

PAY ĐẮC VỊA AU
PHUA, AU MẾ TÉ TUỔI
NHĂNG NỌI, PI NỌNG
CHĂM AU CĂN

SƯƠNG ĐĂƯ LÒ AU PHUA,
AU MẾ TÉ NỌI?

ẢI Ý BÁU PIN HẢƯ LỤ AU PHUA, AU MẾ
CHƠ LỤ NHĂNG HẾ ĐẢY HỌT

Au phua, au mế té nọi, pi nọng chăm au căn lò vịa
chọ cấm, mi thể chọ phạt ngấn té triệu nâng họt xáo
triệu măn, chọ phạt hình sự toi luống: phạt ngấn té
10 triệu họt 30 triệu măn, phạt họt 2 pi báu tù giam
hứ cọ phạt tù té pi nâng họt hả pi.

Au phua, au mế lò chơ phái nâng hứ cọ xong phái hế
pó tuổi kết hôn toi quy định khong pháp luật. Ăn ni lò
vịa chọ pháp luật cấm. Ải ý báu pin hảư lụ au phua,
au mế chơ lụ nhăng hế đảy họt xíp pét pi đối cắp cún
nhính, xáo pi đối cắp cún trái.

AU PHUA, AU MẾ TÉ CHẠU MI Ó KHU HẠI SĂNG?

Má cảo héng, láng ngắm

PHÍT MÁ AU PHUA, AU MẾ TÉ TỔI NHĂNG
NỌI, PI NỌNG CHĂM AU CĂN CHỌ PHẠT
MĂƯ SƯƠNG ĐĂƯ?

18 PI ĐỐI CẮP
CÚN NHÍNH

20 PI ĐỐI CẮP
CÚN TRÁI

Má bó son

Má chất lượng puông kin đời dú
Khả cảu ngáu hô căn lẹo váng căn mi thể mi ó
dú pưng đôi phua mế nhăng báu mi luống hụ lai má
luống lim đu lụ tảu, tẳng téng chô hướn ún inh
muôn múa.

Trái cắp nhính au căn
cớn xíp pét pi chí chọ
tẹt pan họt láng ngắm
cọ pé sương pưng khu
hại má cảo héng.

Đếc nọi ó má chơ ý
cỏng xíp pét pi mi thể:
ó báu no bơn, khíng
bau, giót lương, mi thể
chọ sệt mo, lưn tứm
đếc nọi chọ sệt mo
cỏng pi nâng.

Đếc nọi phủ nhính mi thể: mi lụ nọ
láng chăư, lót lụ, phá ẹ nọi cắp chu
tang bệnh ứn; dú pá cắp ó lụ cỏng xíp
pét pi mi thể sệt mo sung hơn đối cắp
phủ nhính đảy no pi. Chí têng an hơn
hảư vịa dú pá cắp ó lụ chơ pưng nọng
đảy xíp pét pi.

Au phua, au mê, ó lụ chạu cắp năm
dệt nang vịa lim đu hướn dảo dệt hảư
pưng nọng báu đảy dặng héng cắp
xúm khảu pưng há phóng đỉn muôn,
khắp xé men cắp lan tuổi khong chảu.

Au phua, au mế chạu dệt hảư pưng nọng báu mi
khu ngai pay trường, lưn số đế nọi váng san, da
cha hảư pưng nọng cuông ép hiến, báu hụ đảy
luống hụ cuông pang mướng máư.

Vịa váng san té chạu dệt hảư pưng nọng báu ha
đảy vịa dệt mi luống hịp thu sung cắp cóp hôm
kinh tế chô hướn, lưn tứm luống khỏ cặt, ứt dá,
cáu ké.
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