Tïŋ tënduɔ̈n ë pial ë nhomdu në thää de
tuaany ë Coronavirus (COVID-19)

Tɛ̈k ë riɔ̈ɔ̈c ku diɛɛr aye ya kä cï ke nyiɛc ye röth dac looi në dhuŋ ë nhom de käŋ në thɛɛ nɔŋ
kä cï tuɔ̈l ëke kuc keek cï mɛn de tuaany de coronavirus (COVID-19) kuany baai yic ëbɛ̈n. Muk në
yïnhom ke yï cïï tɔ̈ yïtök në yekënnë yic.

Të bï yïn pial de guɔ̈pdu ya tääu tuëŋ në käke kɔc nhïïm në yee thää kënnë yic, käkë keek aye kä ba keek ya looi:
• Muɔ̈kë ajuiɛɛrduɔ̈n piɛth thïn, nɔŋiic cäm de mïïth piɛth, pol de tuɔ̈c ë guɔ̈p ku nïn.
• Rɛ̈ɛ̈rë wennë kɔc kuɔ̈n nhiaar keek. Jaamë wennë keek në biäk de kä diir yïn ku kä dhal yïn në puun yic ka kuer
dɛ̈t de tɛ̈kɔnɔlogï de aliiric (online)
• Juiir rɔt ba ya naŋ mïïth juëc cam keek, kɔc ye käŋ bɛ̈i baai ku wal në yï cin. Ye thiëc në kuɔɔny në ɣän bï yïn
ke käkë ya yök thïn të ben rɔt lëu.
• Päl wennë tek dëŋduɔ̈n ë miäu ka mäth ë tap yic.
• Na ye rɔt yök ke yï nɔŋ käjuëc ye keek takiic në kë de wël jöt ye keek luɛɛl biyic, ke yï tek lɔ thïn yic ago ya tök
ka rou në wik yic. Ye lööm në wël ënɔŋ ɣän nyic ke piɔ̈th ku ye kë jam në yith, ke cie wël ke thociɛ̈l midiɛ (social
media) kee ba keek ya lööm. Na cïn kueer lëu bï yïn ke intärnet ya yök, ke yï cɔk mäthdu wennë raan de
paanduɔ̈n cɔk kuën yïn wennë bï yïn nyuɔ̈th wël jöt ye bɛ̈n ënɔŋ ɣän nyic yïn ke kɔc piɔ̈ɔ̈th.
• Tënnë kɔc wënthɛɛr muk tuɛnytuɛɛny ke pial ë gup ke kɔc nhïïm, ŋoot ke yï dek wal cï të cennë keek gäär thin
ku ŋööt ke yï kuany töök de tuaany cök (ajuiɛɛr de yïlac). Dɔc kuɔɔny de akïïm kɔɔr ke ŋoot të nɔŋ en kädhal
yïn.

Rɛ̈ɛ̈rë ke yï muk yïpuɔ̈u
Në kë yen ya thaa nɔŋ käriɔ̈m kɔc ku pïirda acï ye yic geer në thaa thiin cekic, yen athiekic ba ya muk në yïnhom
ke wɔ lëu bukku käjuëc looi agoku röth ya yök ke wɔ piɛth. Muk në yïnhom lɔn bï kä cï röth geer ku käkuɔ̈ɔ̈n ye
keek looi aye kuɔɔny gam ago tuaany de coronavirus (COVID-19) ya gël bï rɔt cië tekpiny.

Kä ke kuɔɔny
Na kɔɔr kuɔɔny tënnë raan yë kɔc waar thook në töŋ de kee nambaai ke puun tɔ̈ piiny ëtënnë, ke yï cɔl TIS
National në 131 450 ku thiëc bï yï ya rek wennë keek.
Mental Health in Multicultural Australia (tuaany ë nhom në kuɛt kuɔ̈tiic ke Australia) ee käke kuɔɔny, luɔɔi ku
lëk de wël ya gäm kɔc në thook juëc wääc yiic www.mhima.org.au
Beyond Blue ee jiɛ̈ɛ̈m ku kä ke kuɔɔny gam në beyondblue.org.au. Beyond Blue Support Service ee kuɔɔny gam
në jiɛ̈ɛ̈m cekic de kɔc nhïïm ku tooc tueŋ në puun ku jam në wɛbic në 1300 22 4636.
Lifeline (laany ë pïïr) ee kä ke kuɔɔny ku jiɛ̈ɛ̈m gam, ku kuɔɔny në käke riääk ku gël de näŋ ë rɔt gam ëyadëŋ. Yïn
lëu ba yup në 13 11 14 (në thɛɛ kee 24 / nïn kee 7 yiic), gät wël në 0477 13 11 14 (thaa 6 de thëi – wɛ̈ɛ̈r ciɛlic
AED, nïn kee 7 ) ka jaamë në aliir yic: www.lifeline.org.au/crisis-chat (thaa 7 de thëi - wɛ̈ɛ̈r ciɛlic, nïn kee 7).

Department of Health and Human Services (DHHS) ee kuɔɔny gam në jiɛ̈ɛ̈m de wël jöt ke pial de guɔ̈p tënnë kɔc
ke Victoria kedhiɛ në tuaany de coronavirus (COVID-19) nɔŋic wël cï keek waar yic:
www.coronavirus.vic.gov.au/translations
Yïn lëu ba cööt ëyadëŋ në puun ye dac kuany ë tuaany de Coronavirus hotline në 1800 675 398 (në thɛɛ kee 24 /
nïn kee 7 yiic).
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