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                         Dinka 

 

Buŋ thiin nɔŋic yith ke pial ë guɔ̈p paan de NSW 

ke ye kë de kɔc cï keek yök ëke nɔŋ gup tuany ë 

COVID-19 (kɔc cï wuɔɔk në tuany ë COVID 19) 
 
 

 
• Raan cï yök ke cïï tuany dɔm ee ya raan cï yök ke nɔŋ guɔ̈p tuany ë COVID-

19 

 

• Na cï yïn them guɔ̈p ku cï yïn yök ke yï nɔŋ guɔ̈p tuany ë COVID-19, ke yïn bï 

ya kɔɔr ba ya rëër tëdu yïtök agut cï bï yïn jal kɔn päl lɔ biyic në raanduɔ̈ɔ̈n de 

akut de akïïm. Në thɛɛr juëc yiic ke yïn bï ya kɔɔr ba rɔt ya tääu tëdu yïtök 

tëduɔ̈ɔ̈n cï juiɛ̈ɛ̈r yïn kënnë yic. 
 
• Yïn lëu bï yïn ya kuum të cïn rɔt bï dɔc ya tääu tëdu yïtök wennë të cïn dɔc 

lɔ ëtëduɔ̈ɔ̈n cï lueel kënnë ke bïn rɔt ya lɔ tääu thïn. Nyiɛɛi bïn rɔt ya nyaai 

ënɔŋ kɔc rɛ̈ɛ̈r kennë yïn, mäthku, ku jɔl ya kɔc ke paanduɔ̈n abï keek ya 

kuɔny agokë cië ye wuɔɔk në tuany ë COVID-19 
 
• Ëbuŋ thiin kënnë anɔŋic wël juëc kɔ̈k cï keek gɔ̈ɔ̈r në wɛbthait de Lööŋ ke 

pial ë guɔ̈p bennë raan ke ya rëër tëde yetök paan de NSW. 
 
 
 

Lëu bï ɣɛn ya lɛ̈k wudë mɛn naŋ ɣɛn guɔ̈p tuany ë 

COVID-19? 
 
Na cï yïn yök ke yï nɔŋ guɔ̈p tuany ë COVID-19, ke yïn bï ya guikcök në raandaan 

de akïïm wennë Akut de akïïm (Public Health Unit). Abïï akut de akïïm (Public 

Health Unit) kënnë ya kɔɔr bïkkë yïn ya thiɛ̈c thuɛl juëc arëëtic agokë ya tïŋ yënnë 

tëduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn kënnë yic ku yekkë yïïŋa kee cï kɔn ya thiääk kennë yïn. 

Ëkënnë abï akïïm ke paan de NSW ya kuɔny agokë ya guik ëtë yennë jɔɔk ëye 

tuany kënnë rɔt thïn ku jɔl të lëu bennë yen ya wuɔɔk. 

 
 
 
 

 

Akut de akïïm (Public 

Health Unit) abï yïn ya 

thiɛ̈c thul juëc arëëtic 

agokë ya deet ëtëduɔ̈ɔ̈n 

tɔ̈ yïn thïn ku yekkë yïïŋa 

kee cï kɔn ya thiääk 

kennë yïn. Ëkënnë abï 

akut de akïïm ke NSW 

ya kuɔny bïkkë ya guik 

në käjuëc kɔ̈k ke kuɔɔny 

ku bï wuɔɔk de ye tuany 

kënnë ya gël 

 
Na kɔɔr ba ye athöör 

kënnë ya kueen në aliiric 

(electronically) ke yï  

mɛɛrë ye QR code ëtënn. 

 

 

Lëu ba ya rëër tëdiɛ̈ yatök ku lëu bï rɔt ya looi në thɛɛr keedë? 
 
Na cï yïn yök ke yï nɔŋ guɔ̈p tuany ë COVID-19, ke yïn bï ya kɔɔr ba rɔt ya tääu tëdu yïtök wennë, të cennë yïn 

päl lɔ rëër thïn, paanduɔ̈n ëtɛ̈ɛ̈n agut cï kööl bennë yïn jal päl lɔ biyic të cennë yen lueel në raanduɔ̈ɔ̈n de akïïm. 

Raanduɔ̈ɔ̈n lui kennë akut de akïïm (Public Health Unit) abï yekënnë kɔn ya caath tel cɔɔl kek yïn ku na cï yïn 

puɔ̈l ba ya rëër paanduɔ̈n, ke yïn bï ya thiɛ̈ɛ̈c ba nïmïra de thanduɔ̈ɔ̈ŋ de thöön ya yiɛ̈n wuɔɔk kennë nïmira de 

telepun yennë yïn yök paanduɔ̈n. Lëu ba rëër tëdiɛ̈ wudë yatök paanda? 
 
• Yïn cïï bï ya puɔ̈l ba ya jäl ëtëduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn kënnë yic, të cennë lɔ le yïn panakïm wennë tënɔŋ en kë rilic 

cï tuɔ̈l (agut cï të kɔɔr bïn rɔt ya gël wennë kɔɔr ba rɔt riɛ̈ɛ̈cbei në ŋääth de tɔŋ baai yic). Na kɔɔr ba dhil jäl në 

töŋ de kee käkë yiic, ke yïn bï kee käkë kɔn ya looi: 
 

o Ba gëër ya kuɔ̈m në yï thok 
 

o Ba ya rëër ke yï naŋ kaam de mïtïïr kee 1.5 në kaamduɔ̈n wennë kɔc kɔ̈k peei 
 

o Ba ya lɔ wennë ba ya jäl ëtë kënnë yic, cïï thiääk kennë paanduɔ̈n 
 

• Duɔ̈nnë lɔ tëduɔ̈ɔ̈n de luɔɔi yic, në thukulic, panmuɔ̈ɔ̈k de mïth kor, wennë ɣän amatnhïïm ke kɔc ku duɔ̈nnë 

ye bɛɛr kat në riäth amatnhïïm yennë raan ëbɛ̈n ke kat në keek wennë riäth ye keek rɔm. 
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• Duɔ̈nnë kamaan ye bɛɛr cɔk bï yïn ya neem. 
 
• Yïn lëu ba ya lɔ në dumkuɔ̈n yiic, pɔrɔt de ɣönduɔ̈n, wennë panhom ye we riäthkun mac thïn, të nɔŋ yïn 

nhom ëtöŋ kënnë yic. 
 
• Ye rëër ke yï cïn guɔ̈p acuɔl në nyindhiɛ: 
 

o Ye yï thok ku yï wum kum të ɣɔɔl yïn wennë të tïïm yïn 
 

o Ye yïcin dɔc waak në nyindhiɛ në thabuun ku pïu në digikaai kee 20, wennë ye yïcin miɔɔc në wɛ̈ɛ̈l 
ye käm ɣook nɔŋic miääu (alcohol-based hand sanitiser). 

 
o Ye yï cin waak: 

▪ Të kën yïn kɔn lɔ të yennë kɔc juëc kɔ̈c peei dɔc rëër thïn.
 

 
▪ Të kën yïn kä kɔ̈k peei cïï kɔc kɔ̈k keek jak kɔ̈ɔ̈th wënthɛɛr bɛɛr ya jak kɔ̈ɔ̈th.

 
 

▪ Të cïn thök ë wääk ɣön yennë waak thïn
 

 

▪ Të cïn ɣɔɔl wennë të cïn tïïm
 

 

▪ Të tɛ̈ɛ̈u yïn gëër në yï thok, ku të nyiɛɛi yïn en wennë të tɛ̈ɛ̈u yïn bolomaai në yï cin wennë të nyiɛɛi yïn 
keek.

 
 

• Të weec yïn käŋ kɔ̈ɔ̈th (cï mɛn de ɣööt [counters], tharabeth nhïïm, athïïn ke ɣööt thook, amɛ̈ɛ̈m ke waak, 

pakänaai, telepuun, kä yennëke gät në keek [keyboards], telepuun dïtkë [tablets], ku jɔl ya tharabeth thii ye 

keek tääu në ageen thook) në nyindhiɛ. Në kööl thok ëbɛ̈n, ëka kɔɔr ba bolomaai ya tääu në yïcin, ku ba 

keek ya yɔɔr kɔ̈ɔ̈th në wɛ̈ɛ̈l ye awuɔɔk nɔ̈k në ke kɔ̈ɔ̈th. 
 
• Akɔɔr ba bolomaai kedhiɛ ku gëër ku jɔl ya kä kɔ̈k peei ye awuɔɔk nɔ̈k në kɔc cin ya cuat të yennë wathaka 

cuat thïn ku lɛɛrë keek të mec arëëtic. Wak yïcin në ye thaa thiin kënnë yic. 
 
• Thiɛ̈c kɔc ke paanduɔ̈n wennë mäthku agokkë käkuɔ̈ɔ̈n kɔɔr keek kedhiɛ ya lɔ ɣɔɔc wennë ba keek ya ɣɔɔc 

në aliiric wennë ba ya looi në telepunic. Na ŋoot ke yï kɔɔr kuɔɔny ago kuïn ya lɔ guik ku jɔl ya kä kɔ̈k peei 

thiekiic, ke yï yuɔ̈pë raanduɔ̈ɔ̈n de akïïm lui piɔmduɔ̈n (public health unit) në nïmïra kënnë yic 1300 066 055.  
 
 

 

Ku na rɛ̈ɛ̈r wɔnnë kɔc kɔ̈k peei? 
 
Raanduɔ̈ɔ̈n de akïïm lui piɔmduɔ̈n (Public Health Unit) abï tɛ̈nduɔ̈ɔ̈n bïn ya rëër thïn ya jaamic kennë yïn ku bï 

ya deet ëyadëŋ mɛn lëu bïn ya rëër tëdu yïtök apieth ke yï cïï thiääk kennë kɔc ke paanduɔ̈n. Aabï raan lëu bïï 

ye tuany kënnë dɔc ya tiaam paanduɔ̈n ya kuɛ̈nybei ëyadëŋ, cï mɛn de kɔc cï dhiɔp wennë kɔc niɔp gup. 
 
Na cïï lëu ba rëër apieth yïtök paanduɔ̈n, ke yïn lëu bï yïn ya guiɛ̈k tëdɛ̈t peei bïn ya lɔ tɔ̈c thïn wennë paanduɔ̈n 

alëu bï ya juiɛ̈ɛ̈r yïn. Na nɔŋ nhom mɛnhduɔ̈ɔ̈n cïï lëu bï ya rëër tëde yetök paanduɔ̈n, ke ka kɔɔr bï ya lɛɛr 

ëtëduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn kënnë ku bï lɔ rëër kennë yïn ëtɛ̈ɛ̈n. Na rɛ̈ɛ̈rë wennë kɔc luui në ɣän lëu bï keek ya cɔk dɔm 

tuany kënnë, ke yï tïŋ ëtënnë wël bennë kɔc ke paanduɔ̈n ye luui në ɣän lëu bennë tuaany keek dɔc ya dɔm. 

 

Na lëu ba ya rëër tëdu yïtök paanduɔ̈n ago cië ye beer thiääk wennë kɔc ye dɔc rëër kennë yïn në thɛɛr juëc 

yiic, ke yïn bï ya kɔɔr ba yekënnë ya looi: 
 
• Rɛ̈ɛ̈rë tëduɔ̈ɔ̈n peei yïtök cïï thiääk kennë kɔc kɔ̈k peei 
 
• Ye rëër ku ye tɔ̈c ɣön dɛ̈t peei cï thiääk kennë ɣön yennë kɔc ke paanduɔ̈n nin thïn 
 
• Ye waak në amäm dɛ̈t peei yic, 
 
• Duɔ̈nnë kä tɔ̈ ɣönduɔ̈n ye rɔm wennë kɔc kɔ̈k peei, cï mɛn de aduuk, kubɛ̈ɛ̈i, bithkiir, maläyat, wennë kä kɔ̈k 

peei – të cïn luui në kee käkë kedhiɛ, akɔɔr ba keek ya waak apieth në thabuun ku pïu wennë ye keek waak 

në adïn yennë aduuk waak yiic wennë adin yennë alɛ̈th waak. 
 
• Duɔ̈nnë ye bɛɛr dɔc lɔ në ɣän amatnhïïm ye keek rɔm në kɔc juëc arëëtic wennë ye cieŋ në gëër të cï cɛth 

yïn në kee ɣän käkë yiic. 
 
• Duɔ̈nnë ye rëër ëtë töŋ kënnë wennë kɔc niɔp, cï mɛn de kɔc cï dhiɔp, kɔc niɔp gup wënthɛɛr, wennë kɔc 

nɔŋ tuany tuɛny ke piɔ̈u, tuanytuɛɛny ke lɔ̈m, tuanytuɛɛny ke rou, ku jɔl ya kɔc cï cuai arëëtic wënthɛɛr. 
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Akut de akïïm (Public Health Unit) aabï yïn ya jääm mɛn cennë kɔc rɛ̈ɛ̈r kennë yïn ya kɔc cï kɔn rɔ̈mpiny kennë 

kɔc cïï tuany keek dɔm ku kɔɔrkë bïkkë röth tääu tëden keepɛ̈i ëyadëŋ. Kɔc cï kɔn thiääk kennë kɔc kɔ̈k peei 

ëyadëŋ akɔɔr bïkkë kee wël käkë ya tïŋ ëtënnë wël ke jiɛ̈ɛ̈m de kɔc cï kɔn thiääk kennë cï keek yök ëke cïï tuany 

keek dɔm. 
 
Kɔc cï kɔn thiääk kennë kɔc cïï tuany keek dɔm aye keek kɔɔr bïkkë röth ya tääu tëden keepɛ̈i. 
 

 

Ku na naŋ guɔ̈p kä ye ëtuany kënnë nyuɔɔth në ɣa guɔ̈p wennë cïkkë röth 

juak arëëtic në ye thɛɛr wään cän keek ya rëër tëdiɛ̈ yatök? 
 
Yïn kɔɔr ba nyin ya tïït në rɔtdu tënɔŋ yïn guɔ̈p töŋ jöt de kee käkë, cï mɛn de: 
 
• Atuɔ̈c (mɛn ye ya 37.5°C wennë të cen rɔt juak arëëtic) wennë tënɔŋ yïn guɔ̈p atuɔ̈c wënthɛɛr (cï mɛn de tui 

ye dhiäm wakɔ̈u, wiir) 
 
• Të cen yïn gäm thonythony wennë të cen yïn thiöök wum 
 
• Të cïn ye bɛɛr bil apieth wennë të cïn ye bɛɛr ŋör 
 
• Tënɔŋ yïn töök de aliëk 
 
• Të ye yïn ɣɔɔl 
 
• Të yennë wëëidu yic riɛl 
 

Kä kɔ̈k peei ye ëtuany ë COVID-19 nyuɔɔth në kɔc gup aye ya kä cïï mɛn de bï wumdu ya thiöökic arëëtic (bï wumdu yic 

ya thiöök), ba guɔ̈p ya dhäär, bï yomku thook ya töök, ba ya naŋ aɣarnhom, ba ya naŋ aŋɔ̈ɔ̈k, ba ya naŋ yäc, ba cië ye 

bɛɛr cam apieth cï mɛn duɔ̈ɔ̈n wään thɛɛr, ba piɔ̈u ya töök arëëtic ku jɔl ya bï yïn ya but nyin (conjunctivitis).  
 
Jaamë wennë raanduɔ̈ɔ̈n de akïïm bï nyin ya tïït në yïn, të kɔɔr yïn en bï kee kä cï röth nyuɔɔth në yï guɔ̈p ya 

töök. 
 
Na cï kee käkë yiic riɛl arëëtic në yïguɔ̈p (cï mɛn de, bï wëëidu yic ya riɛl wennë ba cië ye bɛɛr wëëi apieth), ke 

yïn lëu ba nïmïra de guɛu keediäk [000] ya yuɔ̈pic. Ku kɔn lɛ̈k raan ye riän de panakïm geer wu yïn cï guɔ̈p naŋ 

tuany ë COVID-19. 
 

 

Lëu ba rëër tëdiɛ̈ yatök ya guum wudë? 
 
• Jaamë wennë kɔc ke paanduɔ̈n në ye kë de tuany ë COVID-19 ago ajuɔɔk de guɔ̈p ya tekic amääth. Yïn 

lëu ba wël lɔgɔk ya yök ku yekkë wël jöt ya yök ëtënnë COVID-19 – Thuɛl juëc ye keek dɔc thiɛ̈ɛ̈c në 

nyindhiɛ. 
 
• Ye mïth thi kor yiɛ̈n ŋɔ̈th në jam bïn ya jam wennë keek në thoŋ bï ya piath kennë keek. 
 
• Ba ya ŋoot ke yï ye käkuɔ̈ɔ̈n ëke ye keek looi wënthɛɛr paanduɔ̈n ya looi të ben rɔt ya lëu. 
 
• Ba ya ŋoot ke yï ye jam wennë kɔc ke paanduɔ̈n wennë mäthku në telepunic, në yimeeilic, wennë në social 

media yic. 
 
• Ba ya pol arëëtic paanduɔ̈n në nyindhiɛ. Kä ba keek ya lɔ̈cbei ëtënnë aye ya kä cïï mɛn de ba ya pol në pol bï 

ya nyuɔ̈th yïn në DVDs yic, ba ya diɛ̈r, ba ya pol në pol ba ya looi piiny, bï ya cɔc, ba ya cath në baai kɔ̈u 

ciɛ̈ɛ̈n wennë ba ya pol në adit ke pol paanduɔ̈n, cï mɛn de ajila, të tɔ̈ yen kennë yïn. Pol yennë raan pol ee 

kueer töŋ cï yök ke ye raan kuɔ̈nybei në dhuruup yiic. 
 
• Na nɔŋ nhom luɔɔiduɔ̈ɔ̈n ye looi ke yï rɛ̈ɛ̈r paanduɔ̈n, ke yï jaamë wennë raanduɔ̈n cï yïn luɔ̈ɔ̈i në kë de ye kueer 

kënnë. Tak kueer pieth ëcïn yekënnë kɔn ya guum në thɛɛr wään cï ya tëëk yiic ku gämë rɔt ŋɔ̈th bïn ye kueer kënnë 

ya guum në yemɛɛn. Muk apieth në yïnhom wu, rëër bïn ya rëër tëdu yïtök acïï bï tɔ̈ në thɛɛr juëc yiic. 
 
Tak kueer pieth ëcïn yekënnë kɔn ya guum në thɛɛr wään cï ya tëëk yiic ku gämë rɔt ŋɔ̈th bïn ye kueer kënnë 

ya guum në yemɛɛn. Muk apieth në yïnhom wu, rëër bïn ya rëër tëdu yïtök acïï bï t ɔ̈ në thɛɛr juëc yiic. 
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Ku na cï ɣɛn yɔ̈ɔ̈k wu ɣɛnnë raan cï yök ke cïï tuaany dɔm ku ɣɛn cïï rɛ̈ɛ̈r 

baai? 
 
Na cï yïn yɔ̈ɔ̈k wu yïnnë raan cïï tuany dɔm ku yïn cïï rɛ̈ɛ̈r paanduɔ̈n ku yïn cïï lëu ba ya rëër ëyadëŋ ëtëduɔ̈ɔ̈n 

ye yïn tɔ̈c thïn kënnë yic, ke akut de akïïmkuɔ̈ɔ̈n lui kennë yïn (Public Health Unit) aalëu bïkkë yïn guiɛ̈k tëdɛ̈t 

peei bïn ya lɔ tɔ̈c thïn. 
 
Yïn cïï bï ya puɔ̈l ba ya lɔ paanduɔ̈n agut cï kööl bennë yen jal puɔ̈l ago lɔ paanduɔ̈n në raanduɔ̈ɔ̈n de akïïm lui 

kennë yïn. 
 

 

Yee nɛn yen lëu bän ya jäl tëdiɛ̈ɛ̈n rɛ̈ɛ̈r ɣɛn thïn yatök? 
 
• Yïn bï ya jäl tëduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn të cennë yïn kɔn caar guɔ̈p apieth në raan de akïïm ku cï yïn yök ke tuany 

kënnë cï jäl në yï guɔ̈p. 
 

 

• Na cïn guɔ̈p kä ye tuany kënnë nyuɔɔth në yï guɔ̈p, ke yïn lëu bï yïn ya luɔny biyic tëduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn 

kënnë yic të:  
 

o Cennë nïn kee 14 thook thök të gɔlë yen në kuɛ̈n në köölduɔ̈ɔ̈n tueeŋ ɣɔn yökë yïn ke yï cïï tuany ë 
COVID-19 dɔm. 

 
o Na cïn guɔ̈p kä ye tuany kënnë nyuɔɔth në yï guɔ̈p në nïn kee 14 cï tëëk yiic. 

 

• Na nɔŋ guɔ̈p atuɔ̈c wennë tuany ë piɔ̈u kë yïn lëu bï yïn ya luɔ̈nybei ëtëduɔ̈ɔ̈n kënnë të: 
 

o Cennë nïn kee 14 tëëk, jɔɔk në köölduɔ̈ɔ̈n tueeŋ ɣɔ̈n nyoothë kee käkë röth në yï guɔ̈p, ku 
 

o Cï atuɔ̈c ye yic tek amääth, wennë töök de piɔ̈u acï ŋuɛ̈ɛ̈n amääth në thɛɛr kee 72 cï tëëk yiic 

 

• Na cïn guɔ̈p atuɔ̈c wennë tuany ë piɔ̈u kë yïn lëu bï yïn ya luɔ̈nybei ëtëduɔ̈ɔ̈n kënnë të:  
o Cennë nïn kee 20 tëëk, jɔɔk në köölduɔ̈ɔ̈n tueeŋ ɣɔ̈n nyoothë kee käkë röth në yï guɔ̈p, ku  
o Yïn cï guɔ̈p pial arëëtic. 

 

WENNË 

 

• Yïn lëu bï yïn ya luɔ̈nybei ëyadëŋ tëduɔ̈ɔ̈n rëër yïn thïn të cïn kee käkë looi kedhiɛ:  
o Të cennë nïn kee 14 tëëk, jɔɔk në köölduɔ̈ɔ̈n tueeŋ ɣɔ̈n nyoothë kee käkë röth në yï guɔ̈p;  
o Të cennë atuɔ̈c ye yic tek amääth në thɛɛr kee 72 cï tëëk yiic;  
o Të nɔŋ en käjuëc cï röth geer në tɛ̈nduɔ̈ɔ̈n de yïn piɔ̈u cï mɛn de tuany rilic arëëtic; ku  
o Të cennë yïn them guɔ̈p në door yiic keerou yiic mɛn ye looi në kaam de thɛɛr kee 24 yiic të cennë 

nïn kee 10 thook kɔn thök ke yï rɛ̈ɛ̈r tëdu yïtök ku cï yïn yök ke yï cïn guɔ̈p tuany ë COVID-19.  
• Kɔc cï gup riɛl apieth aalëu bï keek ya luɔ̈nybei të;  

o Të cennë nïn kee 14 tëëk, jɔɔk në köölduɔ̈ɔ̈n tueeŋ ɣɔ̈n nyoothë kee käkë röth në yï guɔ̈p  
o Të cennë yïn them guɔ̈p në door yiic keerou yiic mɛn ye looi në kaam de thɛɛr kee 24 yiic të cennë 

nïn kee 7 thook kɔn thök ke yï rɛ̈ɛ̈r tëdu yïtök ku cï yïn yök ke yï cïn guɔ̈p tuany ë COVID-19. 
 

• Kä kɔ̈k peei ëyadëŋ aabï keek ya mat thïn të cennë yïn yök ke yï cïï guɔ̈p piɔl në ye thëm kënnë yic ku kɔɔr 

thëm dɛ̈t peei bï ya luɔ̈i yïn, agut cï thëm de rimku. 

 

 

Yeeŋö bï ya luɔ̈i ɣɛn të kën ɣɛn kee lööŋ käkë ya kuanycök apieth aguɔ cië 

ye bɛɛr rëër tëdiɛ̈ yatök cï të cennë yen luɛɛl thïn? 
 
Na cïï kee lööŋ käkë ye kuanycök, ke yïn bï kɔc ke paanduɔ̈n, mäthku, ku jɔl ya piɔm ëbɛ̈n ya tääu të lëu bennë 

ye tuany kënnë keek ya dɔc dɔm. 
 
Na cïï kee lööŋ käkë ye kuanycök, ke ëkënnë abï ya kueen ye ke awäc ku yïn bï ya kuum në wëu juëc arëëtic. 

Tënnë kɔc, ke wëu bennë keek ya kuum abï ciin de wëu kee $11,000 ya dööt, wennë bï raan ya mac ɣön ë 
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dɔ̈m në pɛ̈i kee 6, wennë bï kee käkë kedhiɛ ya luɔ̈i yïn ku bï yïn ya kuum në wëu kee $5,500 në kööl thok ëbɛ̈n 

cïn ya ŋoot ke loi ye awɛ̈ɛ̈c käkë. 
 

 

Yeeŋö ba ya looi të cän jäl tëdiɛ̈ɛ̈n ërɛ̈ɛ̈r ɣɛn thïn yatök? 
 
Yïn lëu ba pïïrdu ya dhuɔ̈k tëduɔ̈ɔ̈n thɛɛr yic agut cï ba ya lɔ në riäth amatnhïïm yennëke kɔc juëc jɔt në keek, ba 

ya dhuk tëduɔ̈ɔ̈n de luɔɔi yic ku ba mäthku wennë kɔc ke paanduɔ̈n ya bɛɛr lɔ neem. 
 
Yïn lëu ba ya ŋoot ke lɔ tueŋ wennë pïïr pieth duɔ̈ɔ̈n wään yïn rëër ke yï cïn guɔ̈p acuɔl ku ba ya rëër ke yï nɔŋ 

kaam bääric amääth në kaamdu wennë kɔc kɔ̈k peei ago wuɔɔk bennë kɔc ya wuɔɔk ya tekic amääth: 
 

• Ye rëër ke yï nɔŋ kaam de mïtïïr kee 1.5 në kaamduɔ̈n wennë kɔc kɔ̈k peei ye rëër kennë yïn. 
 

• Ye yïcin dɔc waak në nyindhiɛ në digikaai kee 20 në thabuun ku pïu, wennë ye yïcin miɔɔc në wɛ̈ɛ̈l ye 

käm ɣook nɔŋic miääu (alcohol-based hand sanitiser). 
 

• Duɔ̈nnë yï nhom tueeŋ, yï nyin, ku yï thok ye dɔc jak në nyindhiɛ. 
 

• Ye yï thok ku yï wum kum në waragɛŋ niɔɔp ye cɔlë ‘tissue’ të ɣɔɔl yïn wennë të tïïm yïn, wennë ye looi 

në yï kɔɔr.  
 
Na nɔŋ kä ye tuany ë COVID-19 nyuɔɔth cï röth jɔɔk në yï guɔ̈p të cïn bɛ̈ibei tëduɔ̈ɔ̈n ërëër yïn thïn yïtök, ke yï 

cɔk yï guɔ̈p cɔk them në kaam thiin ba dɔc ya yök kënnë yic. 
 

 

Nɔŋ kä ŋoot ëke kɔɔr ba keek ya thiɛ̈ɛ̈c wennë kɔɔr kuɔɔny në ye thaŋthiin 

rëër yïn ëtëduɔ̈ɔ̈n kënnë yic? 
 
Na nɔŋ këduɔ̈ɔ̈n cï riääk në kë de tuany ë COVID-19 ku yïn cie bɛɛr yök në wëu apieth, ke yï liep Wɛbthait de 

Akuma de NSW ago wël juëc kɔ̈k ya lɔ kueen thïn ëtɛ̈ɛ̈n ku jɔl ya käjuëc ke kuɔɔny tɔ̈ në yemɛɛn. 
 
• Lifeline Australia: 13 11 14  

mɛn ye kuɔɔny gäm kɔc në door yiic kee 24/7 ku bï kɔc ya yiɛ̈n kuɔɔny thiɔ̈kic në thaa thok ëbɛ̈n tënnë kɔc 

cie ëkënnë ye bɛɛr gum apieth wennë cïkkë ye rëër apieth. 
 
• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service: 1800 512 348 
 
• Sonder 24 hour personal wellbeing app, miɛ̈ɛ̈të ye App kënnë bei abac ëtënnë 

https://activate.sonder.io/nswhealth 
 

• Kids Helpline: 1800 551800  
mɛn ye kɔc jääm nhïïm ke cïnnic ariööp, cïkkë ye bɛɛr lɔ guiɛ̈ɛ̈r kɔc kɔ̈k peei, ku ye wël ëtënnë lɔgɔk në 

telepunic wennë aliiric në thɛɛr kee 24/7 tënnë kɔc ke remthi nɔŋ run kee 5 agut cï run kee 25. 
 
• Akɔɔr ba nïmïra de akut de akïïm ye töök në tuannytuɛɛny ke kɔc nhïïm piɔm de NSW ya yuɔ̈pic në: 1800 

011 511  
Ënïmïra de kuɔɔny de töök ë tuɛnytuɛɛny ke kɔc nhïïm ye luɔ̈i kɔc në tepeuunic paan de NSW. 

 
• Läny amatnhom de baai ëbɛ̈n yennë kɔc guiɛ̈ɛ̈r tɛ̈n de pial ë guɔ̈p në kë de tuany ë (Coronavirus National 

Coronavirus Health Information line) në: 1800 020 080 
 
• Liep wɛbthait de NSW Health - COVID-19 (Coronavirus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© NSW Ministry of Health. SHPN: (HP NSW) 200331 July 2021 Translated by WSLHD Translation Service 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://activate.sonder.io/nswhealth
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

