Cydraddoldeb i Ferched

Thông điệp hòa bình và thiện chí của Tổ chức Urdd năm 2021

Quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hawliau merched yw hawliau dynol
Hawliau dynol yw hawliau merched
Ni allwn achub y byd os nad yw’r byd yn gyfartal

Quyền phụ nữ là quyền con người
Quyền con người là quyền phụ nữ
Chúng ta chẳng thể nào bảo vệ thế giới này cho đến khi bình
đẳng tìm lại trong ngôi nhà của chính mình

Mae hyn yn fwy na hashtag.

Chúng ta cần hành động nhiều hơn thay vì chỉ dừng lại nơi dòng
hashtag.

Ail-feddyliwn ein geiriau
Trown y negyddol yn gadarnhaol
Nid pengaled ond pwerus.
Nid hunanbwysig, ond hyderus.
Nid cegog ond awdurdodol
Nid emosiynol ond angerddol
Ni yw ieuenctid Cymru yn sefyll gyda’n chwiorydd ar
draws y byd

Mae coronafeirws wedi stopio’r cloc.
Defnyddiwn y normal newydd i greu dyfodol gwell.
Dyfodol o addysg i bob merch.
Dyfodol o ferched llawn hyder.
Dyfodol cyfartal, o gefn gwlad i’r dinasoedd,
ar draws y byd.
Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw
Ni yw arloeswyr ac arweinwyr yfory
Chwalwn y nenfwd wydr gyda’n gilydd,
Dilynwn ein breuddwydion,
Gan ddangos y ffordd i’r genhedlaeth nesaf

Hãy suy ngẫm lần nữa nhé về những lời ta nói
Và thay thế màu xám tro bằng màu xanh hi vọng
Không cần gắt gao nhưng giữ vững tự tin
Không cứ bộc trực nhưng hãy luôn là mình
Không quá vồ vập nhưng xin luôn mạnh mẽ
Không ham ngoan cố nhưng dưỡng trọn trí tâm
Chúng ta là những người trẻ xứ Wales cùng nhịp bước với những
chị em của chúng ta mọi nơi trên thế giới.
Vi-rút Corona đang ngưng lại nhịp đồng hồ.
Cớ sao chúng ta không biến từng thời khắc lắng đọng này thành
một tương lai rực sáng hơn.
Một tương lai nơi mọi trẻ em gái được học tập.
Một tương lai của những người phụ nữ tự tin.
Một tương lai với niềm hòa ái cho tất thảy, từ chốn thông
quê đến nơi thị thành,
và từ miền đông cho chí miền tây...
Dù chúng ta là những cô học trò nhỏ bé hay đã lớn khôn hơn.
Chúng ta sẽ trở thành những người thủ lĩnh và người mở đường
khi ngày mai tìm đến.
Cùng bên nhau, chúng ta phá tan trần kính,
Và chúng ta theo đuổi giấc mơ đời mình
Rồi trải đường cho thế hệ kế bước.

Mae hyn yn fwy na hashtag.
Gweithreda er mwyn pob merch.
Fe gyda Hi gyda Nhw gyda Ni.
Does dim terfyn ar ein nerth ni, gyda’n gilydd.

Chúng ta cần hành động nhiều hơn thay vì chỉ dừng lại
nơi dòng hashtag.
Lời vẫy gọi của bạn trong giây phút này, nào hãy đứng lên cùng
mọiphụ nữ và trẻ em gái.
Xin hãy vì những người phụ nữ quanh ta, và hãy cho phép một
nửa được đồng hành bên một nửa.
Cùng bên nhau, chẳng gì có thể ngăn cản bước chân ta.
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