Të yenë tuaany luɔɔi thïn në thukuul yiic
ku jiɛ̈l yaa ɣän ke piööc ë mïthii
Töŋ de kä thiekiic lëu buku ya looi ago ku tekpiny de tuany de korona bairäth
(COVID-19) cɔk koor nyin ë ceŋda yic ee buku ya rëël/rëër baai të tuɛny ë ɣok, agut
cë të ciɛk ë kä ye tuaany nyuɔɔth në ɣok gup tɔ̈ ë kee kor nyïn arëët.

Kë kɔr ba nyic
Naa cïï meth guɔ̈p puɔl/piäl, agut cë cɔk ë kä ye tuaany
nyuɔɔth nyïn kuur arëët, ke ka ye kɔɔr bë dhil rëër baai
Naa dɔ̈m tuaany aköl, ke ka kɔr bë dhil bë lööm në thukulic/ɣänke piööc ë mïthii ku muɔ̈ɔ̈k den
(ECEC) të dɔc ɣen rɔt lëu.

Naa nɔŋ meth guɔ̈p kä wën ye tuany de korona bairäth (COVID-19)
nyuɔɔth man cë ke gätpiiny ee kënë cɔ̈k, ëke cak nyïn ba kuur
ëdë, ke ka kɔr bë lɔ them guɔ̈p ku bïk dhil rëër baai agut të benë
kë cë yök piŋ:
• alɛ̈ɛ̈th/atuɔ̈c
• yuir ye yï cɔk lɛthë ka tuï
• ɣɔɔl
• tɔ̈ɔ̈k de röl
• ba wëi dääk yic
• ba wum luath
• ba kë ŋöör ka kë thïp ciɛ̈ ye yök.
Në thɛɛ kɔ̈k ke akuɛm nom, tɔ̈ɔ̈k yë yök në rïŋ ke guɔ̈pic, ba wum thiɛ̈ɛ̈k, bë yï kɔɔr piɔ̈u, aŋɔ̈ɔ̈k ku
bë yäc yï dɔm/ciith aalëu bë ke ya kueen ëkee ye kä wën ye tuaany nyuɔɔth.
Ago yï juɛ̈k wël:
• cɔl namba de kä ke korona bairäth (COVID-19) 1800 675 398 man ye luui në thɛɛ ke thiärrou ku
ŋuan (24) në kööl tökic
• cɔl akɛ̈m du (GP)
• luɔ̈ɔ̈ië në dɛ̈ ye cɔl kë yïn rɔt them online de kɔc ke Akuma në biäk de kä ke tuɛnytuɛny
(Department of Health - DHS).
Nem ëtënë: Të yenë kɔc them gup thïn.
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Meth akɔr bë dhil ya rëër baai agut bë kä ye tuaany nyuɔɔth liu
në ye guɔ̈p, agut cë të cenë korona bairäth (COVID-19) yök ke
liu në ye guɔ̈p
Naa cë raan yök ke nɔŋ guɔ̈p tuany de korona bairäth (COVID-19) ka naa cë thiääk ke raan tuany
ke ka dhil ë kɔɔr bë rɔt week/bë tɔ̈ tëde ye tök agut bï jäl puol në ke Akuma ye DHS.
Mïth ye col ëke nɔŋ kä ye tuany nyuɔɔth në wɛ̈t nɔŋë kek tuɛnytuɛny kɔ̈k cït man de alɛlthok dït
apɛi ku adhima wën yenë kä tuany ken thöŋ ëcök kenë tuɛnytuɛny tɔ̈ ke keek abë ke ya puɔ̈l bï
dhiɛc ke ke lɔ ECEC/thukul. Akör bë ke ya them gup në tuany de COVID-19 të cenë kä ye tuaany
nyuɔɔth wën wääc ke tuany tɔ̈ wënthɛɛr kä të cenë kä ye tuany wënthɛɛr ke nyïn juak arëët. Akɔr
bïk ya them bï lööm në cääta de tuaany të nɔŋ akɛ̈m den ago kï ya dhiɛc ke ke lɔ ECEC/thukul të
cenë gup ken yic naŋ kä ye tuuɛnytuɛny nyuɔɔth wën cë thöŋ/cë mɛ̈t ke kä ye tuany de COVID-19
nyuɔɔth cë man de ɣɔɔl ka bë wum luath.
Mïth kor (mïth bë jɔk dhël ë tök ë run bɔ̈ lee gut ë mïth tɔ̈ dhël e 2) alëu bïk gup ŋɛ̈i naŋ kä ye tuany
nyɔɔth në kaam bääric cë man ë bë wum luath ka ɣɔɔl ku kaa lëu bïk dhuk thukul/ECEC të kënë
COVID-19 yök në ke gup agut cë të kënë kä ye tuany nyuɔɔth jääl kedhiɛ. Abë ya kör bïk lööm në
cääta de tuaany të nɔŋ akɛ̈m den wën ye ye nyuɔɔth keke piɛl gup ka aa gup pial në tuany dïït
wäär cë kek dɔm.
Ago yïn lɛ̈k thɛɛ wën yenë ke mïth ke thukul ka mïth ebën kɔɔr bïk dhil ya rëër baai në tän tɔ̈ gup
ken, ke yïn tïŋ athör de DHS cen lɔ yenë lɔ thukul tekthok.

Mïth ACIE ke ë kɔɔr bïk naŋ cääta de akɛ̈m ago kï dhuk
thukul/ECEC
Të cenë kä ye tuaany nyuɔɔth jääl në guɔ̈pic, ke kɔc ke Akuma në biäk de kä ke thukul ku piööc
(Department of Education and Training) ka DHS acie mith ëbën/mïth ke thukul ye kɔr bïk kan lööm
në cääta de akɛ̈m keke kën guɔ dhuk school/ECEC.

Alɛɛc du në kony ca looi në kuëny yïn ke lööŋkɛ̈ kuany cɔk, ke ɣok tɔ̈ në tök ɣok lëu
buku yaa tɔ̈ ke ɣok piɛl gup wɔdhiɛ.
Ke wël kɛ̈ aake juir keek në kɔc ke Akuma në biäk de kä ke thukul ku piööc (Department of
Education and Training), akut de töök lɔyuum de Victoria (Safer Care Victoria) ku kɔc ke Akuma në
biäk de kä ke tuɛnytuɛny (Department of Health)
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