Käke Kuɔny në Riäkic tɔ̈
thändukic
Emergency relief packages - Dinka
Kuïnke kuɔny abɛc në riäkic atɔ̈ na kɛ̈në yök ke kuïn në wëtë Koronabairäth (KOBIT-19).
Acie ba ya mɛnh pande Athurelya ka/wälë ba tɔ̈ ke yï ciëŋ thïn alawën yen bï yïn yök kënë käke kuɔny në riäkic.
Ba yök kënë käke kuɔny në riäkic, akɔr ba dhilë:
• ba tɔ̈ke yï të tëdu yï tök në kë nɔŋ yïn koronabairäth, yïn tit kë cï yök në thëm thëm yic, wälë yïn athiökic
• cï nɔŋ mäth, anïn/bai wälë kɔc kɔ̈k lëu bïk yïn kony.
Ba yök kënë käŋ, cɔl nïmïra de koronabairäth në 1800 675 398 ku kuɛny alööcë kuɔny de kɔc nɔŋ koronabairäth
(kënë anɔŋic kuɔny de kuïn). Na kɔr dugɛ̈r, kë yï lɔc alööcë 0 të cɔl yïn nïmïra.
Na cï cɔl nïmïra në rɔtdu, kë raandɛ̈t ŋic alëu bë cɔl tënë yïn.
Yïn lëu ba yök kënë kuɔnyë wëu na kɔr/wïc ba luɔi wuɔ̈c. Në thön gäk kë yï cɔl nïmïra de koronabairäth.

Ye ŋu tɔ̈ në ye thänduŋde kuɔnyë yic?
Kuïn cït yïk rap, ca, thokër, cieria, ku lïm cïke geet aaye tɔ̈ në thändukic. Ee naŋ käke guöp iyadë cït yïk athabun,
riɛ̈iya, ku majun. Na wïc, kë yïn lëu ba alɛ̈th acolë mïth joc yök ku jɔla kä thii ke mïth.
Käke thänduk aaye abɛc. Käke thänduk alëu yïn apiɛth ba yök kënë kuïn ku jɔla käke guöp në të cït tënë läät
kerou. Yïn bë yök kenë kuïn lëu yïn ku kɔ̈ke guöpdu ku gɛrë raan rɛ̈ɛ̈r kenë yïïn.

Cäm
Na tuanyë apɛi kuka cïën të lëu bïn rɔt thät, kë yïn alëu bï yï yiën cäm. Të cɔl yïn nïmïra yic, kë käku abi ke yiëk
akutnhomdun kor kuka bë yïn cɔl në biäk aloöcë kuɔny.

Ba käke thänduk yök kadï?
Thänduk abi waan në ɣöndu thok Kuba guɔ kuany.
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