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Enɔŋ Wur ke mïth

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

Ee ya kë thiɛkic në tha thok ebɛ̈n. Ku naŋ jɔl naŋ raan tuany 
në tuany de nhom baai, ke të yïn rɔt muɔ̈k thin në mïth 
nhïïm ayenë mïth loom thin arëëtic ku yekë cil thïn.
Pïŋ ku dɛ̈t de mɛ̈nhdu
Ke mïth kedhiɛ yenë aciɛ̈ɛ̈k ke wɔ̈ɔ̈c, ku juëc 
ye wun ke mïth aye naŋ thöŋden në keek. Na 
ye mïthdu nyic apiɛth në dït den yic ke yïn ye 
kë bë piath kenë keek luɔ̈i keek.

Na ca kä ye ke looi waaric ago mïthku cil 
apiɛth,ke ka yeke yiɛ̈n pïïr piɛth ku gäm ye 
ke yï gam piɔ̈u. Naŋ math ke në mïth ku jam 
de yic ɣɛɛr ee yï cɔk piŋ rɔt ke mïthku. Na ye 
mɛ̈nhdu piŋ, ke yin ye naŋ riɛr yïn ye lëu në 
dök ku kuɔnyë keek. 

Kë lëu ba looi
• Them ba kä ye mɛ̈nhdu ke nhiaar ya deet 

apiɛth. Ye ke thiɛ̈c ke ye kek pol, cath de 
piɔ̈ɔ̈c dɛn de diɛt ku kët.

• Thiɛ̈c ke në mɛ̈ɛ̈th ken ku jam wɔnë keek 
në biäk de mɛ̈ɛ̈thken të yen rɔt lëu.

• Ye tɛ̈ɛ̈k ken deetiic ku të yekë yɔ̈k röth 
ku kɔɔric lan nɔŋ kek adiɛɛr, ka kä wïc kë 
ke. 

• Them ba mɛ̈nhdu nyic yïn ku na rir  
yic të nɔŋ yïn bä rɔt piŋ wɔnë ke, ke yï  
lɔr në wɛpthaai de döŋ de mïthiɔ  
www.raisingchildren.net.au ka kuen buŋ 
töŋ de buɔ̈k ke döŋ de mïth ka muŋ den.

Jam
Mïth aaye naŋ thiɛ̈c kuɔ̈t të nɔŋ en raan 
tuany në kɔc yic baai. Na cɔk kë jam në kä 
kɛn peei, ke keek aaye naŋ täŋ den në kä loi 
röth baai. Jam kenë mïth në ka’ loi röth baai 
në dhöl cenë mïth e bë kuɔ̈c loom anɔŋ kony 
arëëtic. Ekenë aaye ke röth yök k eke cïï tɔ̈ ke 
pɛ̈c në kë loi rɔt ëbɛ̈n yic.

Na jam wɔnë mɛ̈nhdu në biäk de tuany de 
nhom,ke yï ye run ke mɛnh kan nyic ku lanadë 
ke lëu pïŋ de kë cït ekënë.Na nɔŋ mïth wɛ̈ɛ̈cë 
run keek, ke yïn ye jam wɔ ŋɛk në keek të de 
ye tök. Agut cï mïth kor aaye naŋ nyic në kë 
loi rɔt ebɛ̈n, ku ka cïi lëu bike adiɛɛr den dac 
nyuɔɔth. Ku jɔl raan dït në keek lɛ̈k ke yenë 
kë loi rɔt ku kony ke bïk täŋden në ye biäk 
nyuɔɔth; ekënë e lɔ në kaam baric kenë keek 
në dït ku cil den yic.

Kë lëu ba looi
• Lɛ̈ke mɛnhdu lanadë kë loi rɔt acie 

awänyde ku ka lääu bë thiɛ̈c në yen.

• Cɔk nyic kë ke tuany de nhom cie wɔɔk c 
man de thonythony.

• Lɛ̈ke ke lan ye kɔc bɛɛr pial.

• Na dik ëya, ke cɔk nyic kë ke baai ye dhiac 
ke ceŋ në kɔc kedhiɛ.

• Loi ajuɛr de tïït de nyin të yïɛnë raan tök 
tuany baai në we yiic.

Daai në mïth 
Ke yïn ye wun de mïth ke ka lëu ba nyic lan 
benë tuany de nhom de raan tɔ̈ baai mïth yïɛn 
adiɛɛr ku täk. Na cïn de adiɛr ku yic lääny, k 
eke cɔk k emit piɔ̈ɔ̈th ka kɔ̈ɔ̈r akut bë ke lɔ 
kuɔny.

Ke ye meth cɔk kuc rɔt mac aaye tuɔ̈l të nɔŋ 
en kë rɛɛc cï meth tiŋ ekënë e ye nyuɔɔth lan 
nɔŋ kë loi rɔt. Kë cït man de, na ye meth guɛl 
në nyindhiɛ ‘ ye ye rɔt yök ke tuany’ ka yöök 
yï ye nɔŋ kë nɛ̈k ye yic ka kuem nhom, ekënë 
ecïn lëu bë e nyuɔɔth lan nɔŋ ë mɛ̈nhdu adiɛɛr 
ku riɔ̈ɔ̈c.

Pïŋ ku dɛ̈t de mïth
Kɔ̈ɔ̈r de Kuɔɔny
Tä etɛ̈ɛ̈n 
Cäŋ de cökpiny

Aa ya ŋäŋ bë tɔ̈ ke ɣɛn.
Edë ca looi apiɛth. E riɛr 
yic apɛi të cïn en.

Aa ya tak ya kë thiɛkic 
enɔŋ wun de meth, ee bë 
ya tɔ̈ në nyindhiɛ kenë 
mïthke.

MUŊ DE MÏTH 
KE YÏ YE WUN 
DE MÏTH

Wun ke mïth abe mïth 
dhil ya lɛ̈k kë looi enɔŋ 
ke, kë lëu tuɔ̈l ku të lëu 
benë kuɔɔny yök.

Jam de Mïth

Jam de wur ke mïth

Jam de Duluuï ke  
biäk de Pial
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Lɔ në wɛpthaaida yic www.copmi.net.au/dads  
ago daai në video ku piɛ̈ŋë në wël juëc tɔ̈ thïn

Mïth kɔ̈k alëu bïk röth wɛɛk wei enɔŋ bɛ̈i ken ku në 
kɔ̈k ye ke looi yiic.Në biäkdɛ̈,mɛ̈th alëu bë luuï apiɛth 
baai ku ler karɛc looi biyic.Ekënë adik en ba kɔc ke 
thukul de mɛ̈nhdu cɔk nyic të tɔ̈ mɛnhdu thin ago ke 
ye kuɔny eya në dhöl de thukul të kɔɔr en yen. 

Kë lëu ba looi
• Ye daai në mɛ̈nhdu lan nɔŋ en cïn de adiɛɛr ka yic 

lääny. 

• Daai në kä bë röth waar në cɔ̈ɔ̈k den thɛɛric.

• Thiɛ̈c dupionydu në të yenë mɛnhdu rɔt muɔ̈k thin 
në thukulic.

Ye kuɔny de meth kɔɔr 
Në thɛɛ kɔ̈k ke kee piɛth ba kuɔny de mɛ̈nhdu lɔ yök 
enɔŋ akut kɔ̈k. Naŋ math kenë kɔc kɔ̈k ku akut kɔ̈k 
anɔŋ kony arëëtic. Naŋ mɛ̈ɛ̈th kenë kɔc riɛ̈ɛ̈c ëya anɔŋ 
kony enɔŋ mïth, eke cɔk lëu gël de röth në kä ye kɔc 
yök cït man de tuany de nhom në piiric baai. 

Wur ke mïth ka mïth acï lëu bïk röth kony në kä kë yiic 
ke pɛ̈c. Na ye yök ke mɛ̈nhdu nɔŋ tuany de nhom, ke 
yï kɔɔr kuɔny enɔŋ kɔc ci ke piɔ̈ɔ̈c në biäk de pial de 
nhom.

Wël juëc ye mïth kuɔny në ye biäkë atɔ̈ në ɣän juëc. 
Anɔŋ wɛpthaai piɛth ye kɔc kuɔny kɔc nɔŋ tuany de 
nhom keek alëu bë ke kueen yiic.

Kë lëu bë looi
• Wɛië mïth bïk ya jam kenë mɛ̈ɛ̈th yeke gam piɔ̈ɔ̈th, 

dupiööc ka dupiönyden de kurɔ.

• Enɔŋ mïth nɔŋ run kee 5-25, telepun yenë  
mïth kuɔny e ɣɔɔr në thɛɛ ke 24 , ka lɔ në  
www.kidshelp.com.au ka telepuun 1800 55 1800.

• Wɛië mïth bïk röth cɔk piɔ̈ɔ̈c keek në biäk de  
tuany de nhom www.copmi.net.au (bïäk de mïth) 
ku mate rɔt në jamic tɔ̈ në au.reachout.com ka  
www.headspace.org.au 

• Ede we kɔɔr dujiɛ̈m de piɔ̈u bë jam kenë mɛ̈nhdu. 
Naŋ amat kenë dïktordu alëu bë ya dhöl töŋ lëu 
bïnë gɔl.

Ye tɔ̈ etɛ̈n në wɛ̈t de mïthku 
Tuany de nhom alëu be yic bɛ̈ɛ̈r ku yenë thök de kuc 
ku ka lëu bë lëu në mac të yenë kuɔny yic yök. Tä yenë 
ŋɛk tɔ̈ ke pande ku mïth ke acie kë piɔlic lëu bë kuɔ̈c 
tïŋ.

Kë lëu ba looi
• Ye rɔt tääu në pïïr de mɛ̈nhdu yic cï lëu yïn e lëu 

në pol den yic ku kä ye kë ke looi kedhiɛ, ye lɔ 
wɛ̈r nhom ka pakic we keek.

• Ye thaa rɔm wɔnë keek, ya kë kuen në tök, 
daai kë në katheet në tök, pɔɔl kë në komputa 
yic në tök.

• Kɔɔr kuɔɔny lëu bay a kɔɔr ku pandu të cenë 
tuany raan tök lɔ̈ny baai.

MUŊ DE MÏTH KE YÏ YE WUN DE MÏTH

• Të ye rɔt lëu, ke yï ya dubiöŋ de mïthku, të yenë 
yiɛ̈n yɔŋgup në mïth kɔ̈k ka kɔc kɔ̈k.

• Ye täŋ thɛɛ de atek thok de wun de meth kan caaric 
ku ba jal jam.

 Na cïn kë ya bɛ̈i baai ke ka cïn kë ya rëër baai.
 Yen adik bë mïthciɛ̈ ɣɛn ya tïŋ ke nɔŋ kë ya bɛ̈i baai cï lëu yan e lëu.

 Lon diɛ̈ e ba lööŋ looi ku ba ke cɔk kuany ke yiic mïth kɔ̈k acï lëu bïk ɣa riëu.

 Piŋ de kä cï röth luɔ̈i mɛ̈nhdiɛ̈ ku lon lööŋ thi ke baai wɔnë yen alëu bë wɔ bɛ̈i të tök( we cïi lëu ba lööŋ looi në tök).

 Mïth aye diɛɛr të ɣɛn jam në tuany diɛ ku tuany de nhom de tïŋdiɛ̈.

 Aaye mïth piŋ apɛth të ɣɛn ye lɛ̈k ke në dhöl ye kek ye piŋ.

Atek thoŋ thɛɛr acïn kë ye kuɔ̈ny mïth

Cäŋ de Cökpiny
Na cï tuany de nhom de wun de meth ya kë riäk pïïr 
de baai, ke ajuɛir de tïït de nyin de mïth alëu bë looi 
ago mïth gël. Yen e yic riɛr arëët bë kaam cilic dac 
yök në kaam de kë kuc ke bë rɔt looi në tuany yic ku 
nhom liääp ku lööŋ juëc ye ke kuany cök në tuany 
yic. Athiɛkic bë ajuiɛr cï looi bɛr ya caaric lan cen luuï 
apiɛth baai. 

Teer ku tɔŋ aaye ya biäk töŋ de pïïr de baai. Kë piɛth 
enɔŋ mïth e bë wur ken kä ye röth looi ya kuany yiic 
apiɛth. Na kën kë ca looi yï kueth piɔ̈u ,ke ka piɛth ba 
jam në yen të yen rɔt lëu, ka gam ë awäcdu.

Kë lëu ba looi
• Tääu ë akɛɛth, në ajuiir yic kedhiɛ ye ŋɛk cɔk lääu 

bë lɔc. Ye mïth cɔ̈ɔ̈l thin bïk tak thïn.

• Ye teer ku tɔŋ mac në riɛ̈u.


