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Enɔŋ Wur ke mïth ye mɔ̈ɔ̈k
de mïth muk në ke nhïïm

Dɛt de cïït ku kä ye tuany
nyuɔɔth
Yök de yïlac
Lëk de kɔc kɔ̈k
Täu kenë tuany ku jal de
tuany enɔŋ raan

Naŋ nyic në wël juëc
ke tuany ee baai ebɛ̈n
kony.

Jam de Mïth
Na ca naŋ nyic në biäk
de tuany, ke yïn ye lɔ
tueŋ apiɛth.

Jam de wur ke mïth
Yen athiɛkic bë wur ke
mïth ya naŋ nyic në
biäk de tuany ago kë
mïth ken ya nyic tïŋ ,
ku röth ken ëya, ago ya
tɔ̈ ke nyic rɔt.

Jam de Duluuï ke
biäk de Pial

Alëu bë pɛ̈ i juëc laar ku jɔl naŋ adeetic de tuany de nhom
lëu bë yï yök (ka tiŋdu).
Dɛt de yic de cïït ku kä
ye tuany nyuɔɔth
Yen alëu bë pɛi juëc laar ku ba jal naŋ adeetic
de tuany de nhom. Ku na nɔŋ piɔ̈ɔ̈c piɛth ku
wël juëc ci ke gɔ̈ɔ̈r në biäk de tuany, ë ka lëu
bë yic pial, ku thiɛk apɛi e lanade kë yïn ye
dhiäc ke yï loi lon de e wun de mïth.
Adik bë kɔc ke baai ye nyic lan yenë cɔ̈ɔ̈k de
raan tuany në ye nhom rɔt waar të lɔ k eke
tuany jiël në ye nhom. Löm thaa ku them
ba rɔt cɔk piööcë në biäk de tuany, kë ye bɛ̈I
ku yïlacde athiɛkiic në biäk de mïthku ku
cökpiny de pandu.

Kë lëu ba looi
Nyic cïït. Töŋ de kä rir yiic ee ba cïït ku kä ye
tuany nyuɔɔth nyic në kä ye röth luɔ̈i yïn. Yïn
ku kɔc ke pandu alëu bïk cïït ku kä ye tuany
de nhom nyuɔɔth dac nyic. Na ca naŋ nyic
në biäk de cïït, ku loi ajuiɛ̈r de tïït de nyin, ke
yï lëu tuany ŋɛ̈I tekic cï man de tɛ̈ɛ̈c pan de
akïm.
Kɔ̈ɔ̈r de yic de tuany. Kɔɔr të lëu yïn en akuut
ye tɔ̈ ye kony në biäk de tuany ku yïlac tɔ̈ ëya.
Loi ekenë në lantöŋtɛ̈i ago pandu naŋ pïïr
piɛth. Wël në biäk de tuany de nhom aaye
ke yök në internetic (tïŋ ke kä ke yic në ye
wereŋë kɔ̈u).
Jam wɔnë diktordu ka raan luï në biäk de
tuany de nhom ago yï piɔ̈ɔ̈c kä juëc në biäk
de tuany, ka kɔ̈ɔ̈r de wël në ɣän yenë tuany
nhom kuany cök thin ku yïlac treatments.

Kɔ̈ɔ̈r de yïlac
Në kë nɔŋ en kɔ̈ɔ̈r de yic de tuany de nhom,
anɔŋ ke juëc jiɛm ë ke thin, wɛl ku yïlac agö
kä ye tuany bɛ̈i nyaai ku kuny de raan tuany.
Në yic pacɔ̈k yök de yilac de tuany de nhom
abë kaam dït laar. Ekë lëu ba takic we tïŋdu.
Alëu ba lɛ̈k raan cï piɔ̈ɔ̈c në biäk de pial de
guɔ̈p, nɔŋ yï diktordu, në biäkde dhɔ̈l ka wɛ̈l
kɔ̈k ye ke tak wu ba ke dek.
Kɔc cï ke piɔ̈ɔ̈c në biäk de pial de guɔ̈p alëu
benë nyic ke wɔ̈ɔ̈c, thɛɛ cenë ŋɛk ke luuï, ku
lëu bë ŋɛk lɛ̈k raan ku kë lëu thɔ̈l raan. Të
cïn rɔt lɛ̈k, ke yïn lëu ba täŋ piɛth kony yïn
bɛibei, yïn ku tiŋdu ku mïthku.

Kë lëu ba looi

• Lɔ në wɛpthaai ci ke lueel tɔ̈ në ye wereŋë
kɔ̈u jam në wël ke yïlac de tuany.
• Yök wël kɔ̈k jam në ye biäkë enɔŋ diktordu
ku kɔc lui në biäk de tuany de nhom ago
naŋ nyic piɛth lëu bïn tuanydu kuanycök.
• Kɔɔr yïlɛɛl cï ke looi yyic ku wɛl ago nyïc
loom në të yenë tuany kuany cök thin ku
ka ye dëŋ de walk e bɛ̈i.

Ba lɛ̈k kɔc kɔ̈k?
Të cïn naŋ nyic në tuany, ke kee yic kɔ̈c ba
jam në yen wɔnë mïth ku jɔl ya kɔc kɔ̈k ke
panduɔ̈n. Dɛ̈t de yicde e yï cɔk kony kɔc kɔ̈k
ëya.

www.copmi.net.au | 77 King William Street, North Adelaide SA 5006 | 08 8367 0888

DƐ̈ T DE YIC DE TUANY KU MAC DE

r ke mïth

Enɔŋ Wu

Anɔŋ kä rɛc ke ku ka piɛth yenë nyuɔɔth de tuany
de nhom. Nyïny yïn kë piɛth kenë yïn nyic, tiŋdu ku
mïthku—muŋ ciɛɛŋden ne yï nhom ëya—alëu bë yï
kony ago nyic ye ŋa lëu bïn jam we ye në biäk de tuany.
Kë ye nyuɔɔth, upiööc ke mɛ̈nhdu ka mɛ̈ɛ̈thke ku wur
ke, kɔc luï ne yïn ku kɔc eke lui yïn.

Kë lëu ba looi
Tak,, ka kony tiŋdu bë tak, të bïn në nyooth biyic de
tuany de nhom ya kë nɔŋ kony. Ekenë alëu bë ya kë
rir yic. Jam kenë mäth ye gam piɔ̈u ka raan cï kuen në
biäk de tuaany de nhom lëu bë yï kony në täk. Thɔ̈ɔ̈ŋë
karɛcke ku kä piɛth ke ago kë yï kuɔny ëya në täk. Täk
lan lëu benë tök de ke wël bɔ piiny kë raan riɔ̈ɔ̈c nhom
abë tuany luɛɛl biyic.

Kë lëu bïk ya piath de lueel biyic de tuany
Yïn lëu kuɔny kɔɔr yök ku jɔl ya yooc enɔŋ
akuut kɔ̈k ye luuï në ye biäke.
Yïn ye wɛ̈t yic yök në biäk de yithku ku konydu
në tuany yic.
Liääp nɔŋ kony në tök ago yï cɔk det tuany.
Juëŋ de ku kuɔny enɔŋ kɔc ke baai ku mɛ̈ɛ̈th.
Kɔ̈k aaye dëët ku waar kë aciɛ̈k ken.

Kä lëu bïk rac në nyooth biyic de tuany
Alëu be naŋ yaaŋ enɔŋ kɔc kony yin në yïlac ku
yekë yï tiɛ̈ŋ wei.

Tä kenë tuany de nhon ku jäl de
Täu kenë tuany de nhom alëu bë naŋ dhɔ̈l ke ku të
yenë ye luɔ̈ɔ̈i thin. Yen eyic riɛr bë yïlac ku kë cï lueel
në diktor rɔt dac gam. Gäm de kë cï lueel yenë key a
dhöl tueŋ në dhöl de pialic ku ka lëu bë raan cɔ̈k nɔŋ
yïlac piɛth.Ekënë e kony ago ŋɛk ajuiɛ̈r de yïlac kauny
cök, man lëu yic naŋ walk a cïn yic wal, ku ye nhiam de
raan lɛɛr tueŋ.
Në thɛɛ kɔ̈k ke tɛ̈ɛ̈c pan de akïm alëu bë ya dhöl töŋ de
pial enɔŋ bɛ̈i kɔ̈k.Juiɛr de rɔt në tɛɛc tueŋ pan de akïm,
ka tɛ̈ɛ̈ de rou, edɛ̈ thiɛkic lëu bë tak tueŋ. Tɛ̈ɛ̈c de wun
de mïth pan de akïm e mïth yiɛ̈n adiɛr arëët ku ekëne
ayen piath bë ajuiɛr ya dac looi.

Unaweza kufanya nini
Kë lëu ba looi
Looi ajuiɛr de tïït de nyin (tiŋ COPMI wɛpthaa në
kä cï thɔ̈ɔ̈ŋ në yen) Wɔnë paandu. Na cï raan töŋ de
baai tuany ku ka cïï lëu bë tɔ̈ në kä ke pïïr de baai ye ke
looi yiic, ke ajuiɛr de tïït de nyin e raan ebɛ̈n cɔk nyic
kë cï tuɔ̈l. Naŋ ajuiɛr ee mïth kuɔny bïk roth yök në
gëlic ku ci ke juiir në kä bïk röth waar në piirden yic, të
ci kek kony në luɔ̈I de ajuiɛ̈r de tïït de nyin.
Kɔɔr ba yök lan yenë tɛ̈ɛ̈c pan de akïm ye kë nɔŋ
kony në tha dɛ̈. Yök wël juëc cï lëu yïn e lëu në biäk
de kë ŋäŋë, ku täk dhöl piɛth benë mïthku tɔ̈ thin në
kaam tɔ̈ yïn ( manden) paan de akïm.
Ye rɔt juiir. Them ba tuany de nhom riäk pandu
kɔɔric, dhɔ̈l ke yïlac ku kɔ̈k ye tuany ke bɛ̈i. Thiɛ̈c kɔc
juëc ci piɔ̈ɔ̈c në biäk de pial në täŋden. Thiɛ̈c kë ŋäŋë.

Yïn lëu ba rɔt yök ke cï kuɔ̈c piŋ të yenë kɔc
kɔ̈k diɛɛr në ‘yïn’.
Yïn lëu kuɔny koor yök enɔŋ kɔc ke panduɔ̈n
ku mɛ̈ɛ̈th.
Na yë kä ‘piɛth ‘ ke cï juëc awär kë’ kä rac’ ke lueel
biyic alëu bë naŋ kony.
Na kɔɔr ba tuany duɔ̈n de nhom lɛ̈k tiŋ cï dac puɔ̈k, ke
yë kee thiɛ̈c döt.
• Ye ŋö ɣɛn tuanydiɛ̈ luɛɛl ku käŋö ba ke yök thïn?
• Ye ŋö lëu ba lueel? (alëu bë kony të gate ekënë
piny.)
• Lëu bë kë lɔ lɛ̈k kɔc kɔ̈k ku lëu ba rɔ̈t ka buk röth
yök wude të looi kek yen?
Lɔ në wɛpthaaida yic www.copmi.net.au/dads
ago daai në video ku piɛ̈ŋë në wël juëc tɔ̈ thïn
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