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Awereŋ de Wël ë Yith ke Lec.

Wël ke Thoŋ Cïn Tuaany
Akïm de NSW acï wël puɔl yiic tak kee dhiëc ciɛk tënɔŋ mïth kën guɔ̈ lɔ në thukul yic:

Nyiɛc cääm Apuɔth

• Ye meth muɔɔc në mïïth thii ke pial ë guɔ̈p cïmɛn de nyïn ke tïïm puɔc luɔk, adem cï deet, 
abïk de raap rilkɔ̈u kek awai (kada) në kööl thok ëbɛ̈n.

• Cuɔtë cääm de mïïth dïny nyin piny cïmɛn de lolïth, bithkiwit, cokolet, kɔi diny (ayithkërim). 
Aaye ke cam në kööl looi thok yic yetök.

• Mïïth lɔ nuet, mïïth diny cïmɛn de mök ë ciɛ̈c tɔ̈ në cuut de meththok aalëu bïk meth rac 
lec.

Nyiɛc Dëk Apuɔth

• Ye mɛ̈nhdu thuɛ̈ɛ̈t apuɔth në thïn ku cuɔtë thuëtde nyin piny wakɔ̈u të cii yen naŋ pɛ̈i kee 
dhetem.

• Tääcë në agen nhom ke cïn gun de ca. 

• Ye ciɛk ke thïn ka ciɛk ke koth tääu në gut yic ku ye gut nyai na cï meth thääp ë thuat.

• Cuɔtë dëk de kädiny nyin piny cïmɛn de thoda, atiät, atiät cïï liääp, pïu ë pol, cäi diny, bun, 
ku ciɛk diny. Cääm de dɛɛu ke tiim awɛ̈r dëk de atiät cïï liäp në kooth yic.

• Ye mïth riɛl puɔ̈th bïk ya dek në pïu ke mathura ke ke ŋoot ë ke kor, të puɔc kek cam (ye 
pïu piäär tënɔŋ mïth kën guɔ naŋ pɛ̈i kee 12). Pïu ke mathura anɔŋ yiic puluɔraid, mɛn ye 
lec gël në ŋuɛnypiny.

• Pɔ̈ɔ̈c ë meth në dëk de koth të cïï yen naŋ pɛ̈i kee 6.

• Tem dëk de gut tënɔŋ mɛ̈nh cï naŋ pɛ̈i kee 12.
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Nyiɛc Lɔ̈k Apuɔth

• Dɔc lɔ̈k/thuɔ̈th de lec ke mɛ̈nhdu gɔl të cïï kek cil, ke cï naŋ pɛ̈i kee 6, në thuth de meth 
kɔ̈c thok, ku dunë muɔc thok në majun.

• Të cïï meth naŋ pɛ̈i kee thiɛ̈ɛ̈r ku bɛ̈t kë lec ë meth aalëu bïï ke ya thooth yic ë rou 
në kööl 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 keröt ka lok kë 
kethook. Thuɔ̈th de majun alëu bïï dac gɔl të cïï ran de panakïïm nyic lec ye lueel.

• Ye mïth kony bïk ke lec ya nyiɛc thooth agut abïk naŋ run kee 8 (bɛ̈t). Tääu ë yïnhom bï 
lec ke ya thooth agut abïk ɣɛr.

Nyiɛc pol Apuɔth

• Ye mɛ̈nhdu bɔ̈ɔ̈k në yïnyin të pool yen.

• Mïth aapuɔth bïk ya cieŋ në geŋ në kenhïïm të kuɛth kek ajala.

Nyiɛc Rëër Apuɔth

• Ye meth ŋaam thok ku ba lec ke ya caar, gɔl në pɛ̈i kee dhetem në cil de lëny tueeŋ.

• Ye mɛ̈nhdu cɔk acar lec në thaa thok ëbɛ̈n të leer yen në cär de pial ë guɔ̈pde yic 
panakïïm.

• Räth ë mɛ̈nhdu tënɔŋ akïm de lec të cïï yen run kee 2 thöl.

• Ye nyiɛ̈rdu ku lecku thooth apuɔth ku bïk rëër të cïn tuaany.

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


