Indonesisch

Automatische vertaling

1
00:00:01,358 --> 00:00:06,780

1
00:00:01,358 --> 00:00:06,780

Setiap orang yang menggunakan, belajar, atau
meneliti bahasa Belanda dapat mengandalkan
dukungan dari Taalunie.

Setiap orang yang menggunakan, belajar atau
belajar bahasa Belanda dapat mengandalkan
dukungan dari Taalunie.

2
00:00:06,780 --> 00:00:11,220

2
00:00:06,780 --> 00:00:11,220

Baik di Belanda, Flandria,
Suriname, atau di belahan dunia lainnya.

Baik di Belanda, Flanders, Suriname atau di belahan
dunia lainnya.

3
00:00:11,220 --> 00:00:15,151

3
00:00:11,220 --> 00:00:15,151

Mengenal bahasa Belanda dengan baik itu
penting untuk perpartisipasi dalam bermasyarakat.

Penting untuk mengetahui bahasa Belanda dengan
baik agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

4
00:00:15,176 --> 00:00:19,020

4
00:00:15,176 --> 00:00:19,020

Itulah sebabnya Taalunie dan mitranya berkomitmen
untuk menyediakan pengajar yang berkompeten...

Itulah sebabnya Serikat Bahasa dan mitranya
berkomitmen untuk menyediakan guru yang
berkompeten bahasa...

5
00:00:19,020 --> 00:00:22,183

5
00:00:19,020 --> 00:00:22,183

... pendidikan literasi yang tepat sasaran dan
studi bahasa Belanda yang optimal.

... pendidikan membaca yang efektif, dan studi yang
kuat tentang bahasa Belanda.

6
00:00:22,208 --> 00:00:24,700

6
00:00:22,208 --> 00:00:24,700

Selain itu, mereka memastikan bahwa
setiap orang yang menginginkan...

Selain itu, mereka memastikan bahwa setiap orang
yang menginginkan...

7
00:00:24,700 --> 00:00:28,755

7
00:00:24,700 --> 00:00:28,755

... dapat berkomunikasi dengan cara yang dapat
dipahami dan diakses di mana pun Anda berada.

... dapat berkomunikasi dengan cara yang dapat
dipahami dan diakses ke mana pun Anda pergi.

8
00:00:28,780 --> 00:00:33,176

8
00:00:28,780 --> 00:00:33,176

Bahasa Belanda memiliki 24 juta penutur,
terbanyak ke-8 di Eropa.

Bahasa Belanda adalah bahasa kedelapan di Eropa
dengan 24 juta penutur.

9
00:00:33,501 --> 00:00:37,006

9
00:00:33,501 --> 00:00:37,006

Di seluruh dunia, lebih dari setengah
juta orang belajar bahasa Belanda.

Di seluruh dunia, lebih dari setengah juta orang
belajar bahasa Belanda.

10
00:00:37,342 --> 00:00:41,574

10
00:00:37,342 --> 00:00:41,574

Para calon penulis, penerjemah,
dan duta bahasa Belanda...

Para penulis, penerjemah, dan duta besar masa
depan Belanda ini...

11
00:00:41,599 --> 00:00:43,766

11
00:00:41,599 --> 00:00:43,766

... mendapat dukungan dari Taalunie.

... mendapat dukungan dari Language Union.

12
00:00:44,099 --> 00:00:48,857

12
00:00:44,099 --> 00:00:48,857

Tentu saja selain bahasa Belanda,
ada bahasa dan ragam bahasa lain di wilayah
bahasa kami.

Tentu saja, ada bahasa dan ragam bahasa lain di
wilayah bahasa kami selain bahasa Belanda.

13
00:00:49,052 --> 00:00:51,295

13
00:00:49,052 --> 00:00:51,295

Kekayaan bahasa itu kami hargai.

Kami menghargai kekayaan linguistik ini.

14
00:00:51,412 --> 00:00:53,881

14
00:00:51,412 --> 00:00:53,881

Bahasa Belanda memiliki
kamus terbesar di dunia.

Bahasa Belanda memiliki kamus terbesar di dunia.

15
00:00:53,906 --> 00:00:56,285

15
00:00:53,906 --> 00:00:56,285

Itu dapat Anda gunakan gratis secara online.

Anda dapat berkonsultasi secara online secara
gratis.

16
00:00:56,310 --> 00:00:59,410

16
00:00:56,310 --> 00:00:59,410

Tetapi Anda dapat menemukan lebih banyak
informasi tentang bahasa Belanda di internet:

Tetapi Anda dapat menemukan lebih banyak informasi
tentang bahasa Belanda di internet: ejaan, tata bahasa...

17
00:00:59,435 --> 00:01:05,794

17
00:00:59,435 --> 00:01:05,794

ejaan, tata bahasa, bank data, file audio,
dan perpustakaan digital untuk literatur Belanda.
18
00:01:05,820 --> 00:01:08,307

Bahasa Belanda sangat kuat secara digital.
19
00:01:08,411 --> 00:01:12,140

Budaya bahasa Belanda yang kaya
menemukan jalannya ke luar negeri...
20
00:01:12,140 --> 00:01:16,300

... dan buku-buku asing tersedia dalam bahasa
Belanda berkat terjemahan yang bagus.
21
00:01:16,341 --> 00:01:18,950

Taalunie mendukung pelatihan penerjemahan...
22
00:01:18,982 --> 00:01:23,380

... dan secara aktif terlibat dalam penyebarluasan
literatur dari wilayah bahasa kami.
23
00:01:23,380 --> 00:01:26,700

... database, file suara dan perpustakaan digital
untuk literatur Belanda.
18
00:01:05,820 --> 00:01:08,307

Bahasa Belanda sangat kuat secara digital.
19
00:01:08,411 --> 00:01:12,140

Budaya berbahasa Belanda yang kaya menemukan
jalannya ke luar negeri...
20
00:01:12,140 --> 00:01:16,300

... dan buku-buku asing muncul dalam bahasa
Belanda berkat terjemahan yang bagus.
21
00:01:16,341 --> 00:01:18,950

Language Union mendukung pelatihan
penerjemahan dan secara aktif terlibat dalam...
22
00:01:18,982 --> 00:01:23,380

... distribusi literatur dari wilayah linguistik kami.
23
00:01:23,380 --> 00:01:26,700

Bahasa Belanda adalah
bahasa yang hidup dan dinamis.

Bahasa Belanda adalah bahasa yang hidup dan
dinamis.

24
00:01:26,700 --> 00:01:28,666

24
00:01:26,700 --> 00:01:28,666

Dan itu harus tetap demikian.

Dan seharusnya tetap demikian.

25
00:01:28,752 --> 00:01:32,953

25
00:01:28,752 --> 00:01:32,953

Taalunie telah mengerjakan itu setiap hari,
selama 40 tahun.

Language Union telah mengerjakan ini setiap hari
selama 40 tahun.

