
Ar reolennoù

1. Karit pajenn facebook Mignoned Anjela.

2. Klaskit ha lârit dimp e-barzh peseurt barzhoneg gant Anjela e lenner an teir gwerzenn-mañ :

3. Lennit unan eus barzhonegoù Anjela Duval, e-mesk ar re a blij deoc’h ar muiañ,
en ur enrollañ ho mouezh, gant ho pellgomzer pe n’eus forzh peseurt benveg-son all.

4. Leugnit ha kasit ar fichenn « Kemer perzh » a gavfet war anjela.org (pajenn degemer)
asambles gant ur poltred diouzhoc’h hag an enrolladenn er stumm .mp3 pe .wav, a-raok an 31/11/19,
da :
Ma’z oc’h en tu-mañ da 18 vloaz e vo sinet ar fichenn aotre sinet gant an den en ho karg.

mignonedanjela@gmail.com

10 lennadenn a vo dalc’het e-mesk ar re blijusañ da glevet. Ar roll anezhe a vo embannet
war anjela.org adalek an 8 a viz Kerzu 2019.
Ar 5 anv kentañ war ar roll, 3 gant bugale ha 2 gant tud deut, a vo anvioù ar re gounezet gante
al levr Anjela. Kaset e vo al levr-se dezhe holl dre ar post en devezhioù da heul.  

Ken ma teurvezo d’ho madelezh
Va gwiskañ c’hoazh a-nevez
Gant deil glas-gwer an Esperañs !

Karet
Pajenn

Lenn barzhonegoù Anjela
8-30 a viz Du 2019

mignonedanjela@gmail.com

ma-anv.mp3
pe
ma-anv.wav

+ + +
postel



Kemer perzh

Lenn barzhonegoù Anjela
8-30 a viz Du 2019

Ma ne vo ket peurleugniet ar fichenn-mañ ne vo ket tu da gontañ ac’hanoc’h e-mesk ar perzhidi. Na zisoñjit netra !

Anv bihan :

Postel :

Anv :

Niv. & straed :

Respont (titl resis ar barzhoneg) : 

1

2

3

4

5

E-barzh peseurt barzhoneg gant Anjela e lenner an teir gwerzenn-mañ :

Gant ma c’hont facebook (anv) :
em eus « karet » pajenn facebook Mignoned Anjela. 

Ken ma teurvezo d’ho madelezh
Va gwiskañ c’hoazh a-nevez
Gant deil glas-gwer an Esperañs ! 

Anv familh :

Ma vo gounezet ganin al levr Anjela e fell din ma vefe kaset d’ar chomlec’h-mañ :

Diwallit : ma vo ar fichennaoueg-son en tu all da 25 Mo, ne vo ket tu deoc’h kas anezhi dimp dre bostel. 
Deoc’h e vo da zibab an aesañ deoc’h : Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, WeTransfer, ha kement zo.
Ma implijit unan eus ar modoù-se, skrivit amañ liamm pellgargañ ar fichennaoueg :

Anv ar fichennaoueg-son a gasan a-benn kemer perzh er genstrivadeg :
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Niv. pg (diouzh c’hoant) :

Kêr : Kod post :



Aotre skignañ (den deut)

Deiziad :

Sinadur :

Me (anv bihan+anv familh)

hag a sin amañ dindan, a ro aotre d’ar gevredigezh Mignoned Anjela
da embann ma mouezh ha ma foltred war al lec’hienn anjela.org, kement ha ma vo ezhomm
da geñver ar genstrivadeg «Lenn barzhonegoù Anjela».

Asantiñ a ran, ma vin war roll ar re a vo dalc’het o mouezhioù hag o foltriji, e vefe roet brud dezhe 
kement ha ken alies hag e fello da Vignoned Anjela reiñ keloù war an darvoud-mañ er mediaoù.

Ne vo ket skignet gant ar gevredigezh, e mod ebet, ma chomlec’h, ma chomlec’h postel,
ma niverenn pellgomz, na tamm titour personel all ebet estreget anv ar bugel. Ne vo ket
miret an titouroù-se gant ar gevredigezh Mignoned Anjela en tu all d’an 31 a viz Kerzu 2019.

Aotre skignañ (den - 18 vloaz)

Me (anv bihan+anv familh)

e-karg eus (anv klok ar bugel)
e-giz (mamm, tad pe un dra all) :

hag a sin amañ dindan, a ro aotre d’ar gevredigezh Mignoned Anjela
da embann mouezh ha poltred ar bugel-mañ war al lec’hienn anjela.org, kement ha ma vo ezhomm
da geñver ar genstrivadeg «Lenn barzhonegoù Anjela».

Asantiñ a ran, ma vo war roll ar re a vo dalc’het o mouezhioù hag o foltriji, e vefe roet brud dezhe 
kement ha ken alies hag e fello da Vignoned Anjela reiñ keloù war an darvoud-mañ er mediaoù.

Ne vo ket skignet gant ar gevredigezh, e mod ebet, ma chomlec’h, ma chomlec’h postel,
ma niverenn pellgomz, na tamm titour personel all ebet estreget anv ar bugel. Ne vo ket
miret an titouroù-se gant ar gevredigezh Mignoned Anjela en tu all d’an 31 a viz Kerzu 2019.
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Lenn barzhonegoù Anjela
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