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Yeŋu ye cɔɔl StEPS?

Nɔŋ të nyic yin ye?

Ajuɛɛr de StEPS e lon de akutnhom de pial ë guɔ̈p
tɔ̈ NSW ku e mïth nɔŋ run kee 4 cɔk aciɛɛr ë daai
den ë path.

•

Na nɔŋ meth ‘nyïn cï yal’ ë ka lëu bï cuɔ̈k daai
apuɔth ka cöör dac thɛ̈l në nyin cï yök yic të cï
looi ë yen apuɔth

•

 a cï meth ye daai apuɔth, të dɔc ë ye nyic ku
N
dɔc ë looi, kë meth alëu bï nyin piath ku dɛɛi
apuɔth

•

 a ye mëdhiëëth cieŋ në magɔ̈rɔ̈ɔ̈k ka ë ke cï
N
ye nyiɛc daai apuɔth ɣɔn ye kek mïth, kë mïth
ken alëu bïk naŋ cuɔ̈k daai apuɔth ëya

•

Të cïï meth thääp ë naŋ run kee bɛ̈t kë daai
den acï lëu bï rɔt bɛɛr cɔ̈k piny apuɔth ku
meth alëu bï jal pïr kë cie daai apuɔth –
magɔ̈rɔ̈ɔ̈k ë nyin acï lëu bïk ye kony

•

Mïth dhiëth ë ke kor gup ku puɔl kë arët ku jɔl
ya mïth dhiëth ke ë ke cï nhïïm riääk alëu bïk
dac naŋ ariɛɛr tëde daai den në ke nyïn

Ye wɛ̈t ë ŋu gör bïnë daai
ë mɛ̈nhdiɛ ya caar?
•

Mïth acie jam tënɔŋ yen kë cï wääc tëde daai
den

•
•

Acï lëu bïï mïth nyic lɔn cï ye kek daai apuɔth

•

Nyïn ë mïth aye ciɛ̈t kä PUƆTH të tïŋ ë ke ku

•

Dhöl lëu bïnë ye nyic lɔn cï ye meth daai

Mïth kɔ̈k alëu bïk ya daai apuɔth në nyin tök
ku rac daai den arët në nyin dɔ̈ ë

alëu bïï mëdhiëëth/dumuuk ya tïŋ kë meth nyic
daai apuɔth, ku tɛkdɔ̈ meth arɛc daai de
apuɔth e ku bïï daai de meth caar në thaa cï
rɔt yök.

Gör mɛ̈nhdiɛ̈ bïï daai de lɔ
caar panakïïm?
Ajuɛɛr de Pial ë Guɔ̈p tɔ̈ NSW agör mïth ëbɛ̈n bïï
daai den ya caar këke kën guɔ gɔl në thukul ku
aye kë nhiaar bïï mïth nɔŋ run kee 4 ëbɛ̈n räth në
ajuɛɛr de cär ë daai yic.

Lëu bï mɛ̈nhdiɛ̈ ajuɛɛr de
StEPS yök kädï?
Akutnhom de Panakïïm tɔ̈ në baai duɔ̈n abï mïth
kën guɔ lɔ̈ në thukul yic ku mïth tɔ̈ në ɣän yenë
ke muk thïn göör ku them ke nyïn abac të cïn
wëu. Ku bïï mɛ̈nhdu them nyin ke yïn agör ba
awerek thiɔ̈ɔ̈ŋ yic ku dhuɔ̈k ë në mɛ̈ktɛ̈b de thukul
ë mɛ̈nhdu yic/tëde muɔ̈ɔ̈k ë mïth.
Yïn alëu ba mɛ̈nh duun nɔŋ run kee ŋuan räth bïï
lɔ them nyin ë path të cïn wëu në bak de ajuɛɛr ë
Pial ë Guɔ̈p de Mïth & Kuat cïï gät në yee awereŋ
kän kɔ̈u.

Lɛ̈u ba nyic kädï na nɔŋ
mɛ̈nhdiɛ̈ cuɔ̈k daai apuɔth?
Mëdiëëth/dumuuk ëbɛn ë mïth nɔŋ cuɔ̈k daai
apuɔth abïï lɛ̈k kë cï bɛ̈n bei në thëm de mïth ken
yic. Na nɔŋ kë cïï yök ë cï wääc në daai ë meth
yic ke yïn abïï yuɔ̈p në Akutnhom de Panakïïm tɔ̈
në baai duɔ̈n ku thiëëc yïn bïï mɛ̈nhdu lɔ them
nyin pei në akïm dïït nyic lon de daai ë nyin.
Në kë yee nyïn ë mɛ̈nhdu lɔ tueŋ ë ke cak röt
agut abï meth naŋ run kee bɛ̈t, apuɔth bï nyïn ë
mɛ̈nhdu cil apuɔth të cïn kë wääc në yee run kë
yiic.
Ajuɛɛr de StEPS e lon yenë mïth nɔŋ cuɔ̈k daai
apuɔth göör ku bïï ke them ku cök ë daai den
piny ku acï lëu bï këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n cï wääc në daai
ë meth yic kuɛ̈ny bei ku cök piny. Na nɔŋ kë
dir yïn tëde të yee mɛ̈nhdu dɛɛi thïn ë ka puɔth
bïï mɛ̈nhdu lɔ them nyin në akïm dïït nyic nyïn
apuɔth.

