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 سڤرتي دتتڤکن يڠ قاعدە مڠيکوت هندقله ايڠݢريس سرڤن کات باݢي همزة نءڤڠݢونا

 :برايکوت

 دسدياکن يڠ 'رومه' اتس سبلهد دتوليس نءڤرکاتا تڠهد براد يڠ همزة حروف .1

 :چونتوهڽ. سلڤسڽ يڠ دڠن سبلومڽ اد يڠ حروف انتارا ڤڽامبوڠ سباݢاي

 ايجاءن رومي ايجاءن جاوي 

 diet ديئت

 glasier ڬالسيئر

س يئينتاياور   orientasi 
  

 اليف حروف کتيڠݢين درڤد سوکو تيݢ کدودوقن ڤد دتوليس همزة حروف .2

 دالم[ iu] دان ]ua[ ، ]oi[ ، ]ue[ ،[ai] يتءيا ۏوکل، بوڽي دوا انتارا ڤميسه سباݢاي

 ي دان و يتءيا کدوا، يڠ حروف ممستيکن اونتوق  براسيڠن يڠ کات سوکو دوا

 :چونتوهڽ[. y] دان[ w] کونسونن المبڠ بوکن[ i] دان[ u] ۏوکل المبڠ اداله

 ايجاءن رومي ايجاءن جاوي 

يدءکربا  karbaid 

وكسيتءبا  bauksit 

يرءكو  koir 

يتءكوڠب  bankuet 

يسءسو  suis 

 ٢الين دان ايڠݢريس سرڤن کات باݢي همزة نءڤڠݢونا
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 حروف کتيڠݢين درڤد سوکو تيݢ کدودوقن ڤد 'رومه' تنڤا دتوليس همزة حروف .3

 ديفتوڠ باݢي ي حروف دڠن ا حروف اوليه دأڤيت اڤابيال حروف دوا نتاراأد اليف

[ai ]ديفتوڠ باݢي و حروف دڠن ا حروف اتاو [au ]ي حروف دڠن 'وا' حروف اتاو 

 :چونتوهڽ. کات ول أد[ oi] ديفتوڠ ڤد

 ايجاءن رومي ايجاءن جاوي 

وتوماتيکءا  automatik 

وديتءا  audit 

يلرونءا  aileron 

يسيڠءا  aising 

يديومءاو  oidium 
 

 خصوصڽ داسر، کات ول أد اليف حروف ڤڠݢنتي سباݢاي دݢوناکن همزة حروف .4

 :چونتوهڽ. ڤنسر  اولن منريما اڤابيال ،[a] ينءسال ۏوکل دڠن برموال يڠ داسر کات

 ايجاءن رومي ايجاءن جاوي 

يتيسر ۏ ينو ءار ڤ  prauniversiti 

 trioksid تريئوكسيد

 subeditor سوبئيديتور 

وردينتءسوڤر  superordinat 
 

 يڠ اولن منريما اڤابيال[ a] ۏوکل دڠن برموال يڠ داسر کات اليف حروف: چاتتن

 :چونتوهڽ. همزة حروف دڠن دݢنتي تيدق دککلکن، ترسبوت
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 ايجاءن رومي ايجاءن جاوي 

 praanggap ڤرااڠڬڤ

 praakhir ڤرااخير

 subasid سوباسيد
 

 دان )ماليو بوکن خاص نام ڤد بياساڽ( نءڤرکاتا ول أد حاضير بوليه همزة حروف .5

 تتاڤي 'رومه' تنڤا اليف حروف کتيڠݢين درڤد سوکو تيݢ کدودوقن ڤد دتوليس

 :چونتوهڽ. سلڤسڽ حاضير يڠ حروف دڠن ددکتکن

 

 

 

 :برايکوت سڤرتي کات ڤد دݢوناکن اليف حروف باوەد براد يڠ همزة حروف .6

 ايجاءن رومي ايجاءن جاوي 

 Inn إين

ميل-إي  e-mel 

داڬڠ-إي  e-dagang 
 

 

 ايجاءن رومي ايجاءن جاوي 

ڠء  Ng 

وڠء  Ong 


