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Thuɔ̈th de lec
Yee nin lëu bïï yïn thuɔ̈th de lec ke mɛ̈nhdu gɔl?
•

Dɔc gɔl të cïï lëny tueeŋ tuɔ̈l, kë meth cï naŋ pɛ̈i kee dhetem (6), aalëu bïï ke ya thooth
në thuth de mïth kɔ̈c lɔrok keke thoŋde, ku dunë muɔc thok në majun.

•

Të puɔl yic yen ë meth thooth thok thïn ee ku ba nyuɔ̈ɔ̈c, ka köm, ku muk nhom në yïcin,
ku jɔl thooth thok amääth.

•

Tënɔŋ mɛ̈nh cï dït amääth, kääcë ka tuɔ̈k yïnhiɔl piny në meth kɔ̈u ke kääc në agen de
thuɔ̈th nhom ka mandara, ku muk nhom në yïcin ku ba jal ya tïŋ thok në mandara yic.

Yee nin lëu bii yïn thuɔ̈th de majun gɔl?
•

Të cïï meth naŋ pɛ̈i kee thiɛ̈ɛ̈r ku bɛ̈t kë lec ë meth aalëu bïï ke ya thooth yic ë rou në köl
tök yic, në majun koor de mïth cïn yic puluɔraid dït arëët, ku cïï tääu në thuth kɔ̈ɔ̈c de mïth
thok.

•

Mïth aapuɔth bïk ke thook ya ŋuɔɔt wei, ku cï ke liek ke röt ka lok kë ke thook.

•

Thuɔ̈th de majun alëu bïï dac gɔl të cïï ran de panakïïm nyic lec ye lueel.

•

Thuɔ̈th de mïth në majun apuɔth bï rɔt ya looi ke nɔŋ ran ŋuɛ̈ɛ̈n tɔ̈ thïïn.

•

Ku bï rɔt deet lɔn yee lec ë meth röt thooth apuɔth, mëdhiëëth aapuɔth bïk mïthken ya
kony në thuɔ̈th ë lec agut abïk jäl naŋ run kee bɛ̈t (8).

Yee wɛ̈t ëŋu yee yïn nyiɛ̈r ku lecku cɔk arɛ̈ɛ̈r të cïn tuaany?
•• Mïth aacï ye dhiëëth ke ke nɔŋ baktïria (kɔ̈m) ye lec cɔk aŋuɛ̈ny piny: baktïria kän ayee kä
cït cut ke meth thok, ku gut ke dëk, ku jɔl ya tuŋ ke cääm räth në meth thok.
•• Kɔc dït adhil bïk ke thook ya thooth në majun nɔŋ yic puluɔraid ago nyiɛ̈r ku lecken ya
rëër në pialguɔ̈p.
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Të ye kɔc ke thook thuɔɔth thïn
Lec kɔ̈ɔ̈th
•• Ye thuth thuɔɔth ke riir (yuïc) yic.
•• Ye gɔl në bak tök ku lɔɔr agut bakdɔ̈ ë.

Lec nhial yiic në lɔŋ thïïn
•• Thoth lec ëbɛ̈n ku ye them ba ɣet në nyiɛ̈r cök piiny.

Lec piiny yiic alɔŋ thïïn
•• Thoth lec ëbɛ̈n ku ye them ba ɣet në nyiɛ̈r cök piiny.

Thuɔ̈th de lec nhïïm të yenë nyiië
•

Ye lec të yenë nyiië guur në thuth amääth dɔm në lec nhial agut lec piiny. Ye gɔl në bak
tök ku lɔɔr agut bakdɔ̈ ë.

Ajuɛɛr de wɛ̈r ë thok
Na gör yïn ran ye kɔc waar thook ke yïn yuɔ̈p ë ajuɛɛr de wɛ̈r ë thok ku kä cïï gɔ̈t në
13 14 50.
Të göör yïn wël kɔ̈k ke pial ë guɔ̈p cïï gɔ̈t në thok juɛ̈c ke yï lɔɔr në
www.mhcs.health.nsw.gov.au
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