Lon ajuiɛɛr de tɔ̈ɔ̈u (nyintïït) ë lëk ë ŋɛk tënë
COVIDSafe App
Görcök në të bïnë lëkkuk nyic ë rɔt ya muɔ̈k thïn.
Në bak kän kɔ̈u

•

•
•
•
•
•
•
•

Yekë lëk ë ŋɛk ko kek bï ya kuɔ̈ɔ̈tic, ku ye wɛ̈t ë
ŋu yenë ke kuɔ̈ɔ̈tic?
Të bïnë lëk ë ŋɛk ya kuɔ̈ɔ̈tic thïn?
Bï lëk ë ŋɛk ya tɔ̈ɔ̈u kadï?
Bï lëk ë ŋɛk ya luɔ̈ɔ̈I ku luɛɛl kadï?
Lëu bï lëk ë ŋɛk ya nyaai?
Lëu bï luui yen lëk ë ŋɛk cɔ̈kpiny ka tïŋ ke?
Lël kɔ̈k tɔ̈ në biäk de tɔ̈ɔ̈u ë lëk ë ŋɛk
cɔl ɣook

kuen lon ajuiɛɛr COVIDSafe de kɛ̈ k ë ŋɛk nyic ë rɔt në thook kɔ̈k cie Dïŋgïlïth.
Australian Department de Health, (the Department), kekë kuɔɔny de Digital Transformation Agency
,alooi COVIDSafe bï kɔc ë luɔi ë pialgup (health officials) ke States ku Territory kony në luɔi ë
kuënycök de rɔ̈m ë kɔc bïk tekpiny ë tuaany de COVID-19 cɔk akääc.
Kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔc ee bak ë lon puɔth thiekic de dhuk ë nhom ë pialgup de juääc tënë tuaany cï
thiɛ̈ c ë baai yic. Yen ee kuer yenë kɔc cï ya rɔ̈m kekë raan yen tuaany ë COVID-19 nyic, ago kek ya lëu
në wëët ( luup ë nhom) bïk kuɛr ë kuɔɔny de kɔ̈ɔ̈c ë tekpiny ë tuaany de COVID-19 ( cïtmɛn de athëm
ka week ë rɔt wei ).
Lon ajuiɛɛr de tɔ̈ɔ̈u ë lëk ë ŋɛk acïtë yenë lëk ɛ̈ ŋɛk cï kek ya kuɔ̈ɔ̈tic në kuer de COVIDSafe bïke
ya muk në dhöl de löŋ ë Privacy Act 1988.Löŋ

kän acï cɔ̈kpiny ë gɔ̈t në Privacy Amendment
(Public Health Contact Information) Act 2020) ë akɔ̈nythi 2020 bïgël ril de kɛ̈ k ë ŋɛk
nyic ë rɔt gam tënë kɔc luui App de COVIDSafe ku lëk yeke kuɔ̈ɔ̈tic në dhölde App.
Amïgɔ̈t de Department of Health acï tïŋic ku gɛm lɔn Digital Transformation Agency (
ɣok, ɣook, da) yen ee National COVIDSafe Data Store Administrator . Yen abïya
kuut, luui ka lueel lëkkuk abɛc në kuer de lon ajuiɛɛr ku löŋ ë Privacy Act 1988.
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Australian Department of Health acie lëk kuk nyic ë rɔt kek cïya kuɔ̈ɔ̈tic ë biäk de yïn
të luui yïïn app ye yök.

Yekë lëk ë ŋɛk ko kek bï ya kuɔ̈ɔ̈tic, ku ye wɛ̈t ë ŋu
yenë ke kuɔ̈ɔ̈tic?
Ɣok aye lëk ë ŋɛk bï kony në kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔc të yïn rɔt gätpiny, luɔ̈ɔ̈I ka tääu ë puun, data tënë
COVIDSafe.

Të cï yïn rɔt gätpiny tënë COVIDSafe
Yïn abuk thiëëc ba riɛl ë kuutic de ka ku :
•
•

•
•

nɛ̈mba ë mobail puun—agor yïn ya lëu ë yup (cɔ̈t) na kɔɔr kuɛ̈ nycök ël rɔ̈m de kɔc looi.
rin— agor kɔc ë luɔi de kɛ̈ k pialgup ye lëu në dɛ̈ t lɔn jiɛɛm kekë raan yen nɔŋ rin të looi
kuɛ̈ nnycök de rɛ̈ m ë kɔc. kän abï yic pial arët na gɛm rinku abɛ̈ n, kua yïn alëu ba rin ca liääb ka
rin cie yith na kɔɔr yïn ye.
kɛ̈ɛ̈r kɔ̈u ë run— agor kɔc luui tëde pialgup alëu bïk kɛ̈ k ë kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔc ya tääu tueŋ,
na kɔɔr
kood ë të cieŋ—të bïn yen looi apuɔth tënë kɔc ë luɔi pialgup de State ka Territory ye yith
kek lui ë baai dun cieŋ alëu bïk yïn cɔɔl, ku bïk kɛ̈ k ë kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔc ya tääu tueŋ,
cïtmɛ̈ n, ɣän ajuiɛɛr ë nyintïït

Na ye yïn raan nɔŋ run ka 16 , amïdhiëëth ka raan dun ë nyin tïït yïn abï kɔɔr bï riɛl bï lëk kuk ë gɛ̈ tpiny
kuɔ̈ɔ̈tiic ku kɛ̈ k ë jam

Të luui yïn COVIDSafe
App du abïdata ë jam e gɛ̈ tpiny böthkë ya: (1) kɛ̈ k ë raan tɔ̈ thïn cïkek tɔ̈ɔ̈u yiic, (2) nïn ë pɛɛi ku thää
cïnë yup ku (3) riɛl de nyooth ë Bluetooth de kɔc kɔ̈k luui COVIDSafe kek cïya rɔ̈m ke yïn. Lëk käk abï
kek gätpiny në kɛ̈ k ë kɔ̈k cïapp lööm.
ID (kë yene raan nyic) ë raan cïnë kɛ̈ ŋ tɔ̈ɔ̈u yiic abïcak në thää ke 2 yiic. Kän abïtääu në National
COVIDSafe data store (data store(të yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn)) yic, yen muk në Digital Transformation
Agency, na ye kɔɔr yïn yen bï ya nyic në kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔc yic.
Acïn data ë të cieŋ ( data yen lëu bï luɔ̈ɔ̈I bïcäth du that kuanycök) bïkek ya kuɔ̈ɔ̈tic ë kuat ë thää. Acïn
raan tɔ̈ thïn bïdata ë jam cïtɔ̈ɔ̈u në kaken yenë jam yiic cï mɛn cïnë tɔ̈ɔ̈u kɔ̈ɔ̈th. Kuat ë thëm ë liëpde
data ë jam cïtɔ̈ɔ̈u yic ee awɛ̈ c ë löŋic. Data ë jam cï tɔ̈ɔ̈u në kënë yenë jamic abï ya nyaai ëmïtöŋë në cï
nïn 21 thök.
Ɣok acie lëu buk kuat ë data ë jam cï tɔ̈ɔ̈u në këdun ye yïn jam yic , ka rɔm ë kän kekë kɔc ë luɔi de
pialgup, yïlë ku agut të cïraan luui COVIDSafe riɛl gam bï data ë jam tääu të yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn.

Na cï yïn them keyï nɔŋ tuaany dë COVID-19
Raan ë luɔi de pialgup abï yïn cɔɔl ku thiëc gɛm ë riɛl bï nɛ̈ mba de mobail du tääu në data yenë kɛ̈ ŋ
tɔ̈ɔ̈u thïn bïPIN (NƐ̈MBA NYIC ŊƐK) abï tuɔ̈c yïn në SMS (wël ye tuɔɔc ë puunic).
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Na ye të tɛ̈ ɛ̈ u yïn PIN, yïn abï riɛl gam bï data ë jam tääu nhial në këdun yïn jam cï tɔ̈ɔ̈u në data yic bï
rɔm kekë kɔc lë luɔi de pialgup bï kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔcm rɔt looi.
Na cïraan dɔ̈ cïthem ke tuaany ë COVID-19, kek alëu data dɛn ë jam tääu nhial, kek lëu bïk yiic naŋ
kakɛn ë jam tënë yïn.

Të bïnë lëk ë ŋɛk ya kuɔ̈ɔ̈tic thïn?
Luui de COVIDSafe ee kë cï ŋɛk lɔc. Yïn alëu tääu ë ka nyaai COVIDSafe në kuat ë thää.
Keye bak dun ë luui de COVIDSafe, ɣok abï käk kuɔ̈ɔ̈tic:
•
•
•

lëk kuk cïgätpiny të cïyïn PIN thök ë tɛ̈ ɛ̈ u apuɔth abï tuɔɔc ë SMS
lëk kuk ke biäk de ID cïtɔ̈ɔ̈u kɔ̈u të nɔŋ yïn COVIDSafe ca liep ka luui në këdun ye yïn jamic.
lëk kekë yïn them ke nɔŋ guɔ̈p tuaany ë COVID-19 të cï yïn gam tënë raan ë luɔi ë pialgup bï
tuɔ̈c yïn në SMS bï yïn cɔk atɛ̈ ɛ̈ u data ë jam nhial

•

data dun ë jam, na cï yïn yök ke nɔŋ guɔ̈p tuaany de
në këdun ye wek jam.

•

data de rɔ̈m kekë raandɔ̈ luui COVIDSafe , të cïnë raan kënë yök thïn ke nɔŋ
tuaany de COVID-19 ku lɔc tɛ̈ ɛ̈ u nhial ë data ken në kakenë jamiic , kek lëu bïk
yiic naŋ kaken yenë jam kekë yïn

COVID-19 ku lɔc tɛ̈ ɛ̈ u de data ë jam

Acïn raan lëu bïriɛ̈ p cinthïn bïtääu nhial ka gɛ̈ k ke luui COVIDSafe , ka ba gam ba data ë jam tääu
nhial në kë yene data tɔ̈ɔ̈u thïn. Kän aye gël në löŋ de Privacy Act 1988 cök . Na ye yïn rɔt yök keyï
ye riɛp cinthïn ba kuat ë käk looi, yïn alëu ba dhulum looi tënë Office of the Australian Information
Commissioner ( mɛ̈ ktɛ̈ m de raan muk akut de kɔc Australia ë lëk), ku / ka

Australian Federal

Police.

Bï lëk ë ŋɛk ya tɔ̈ɔ̈u kadï?
Ɣok abï lëk cï gätpiny abɛ̈ n ye tɔ̈ɔ̈u, IDs cïtɔ̈ɔ̈u kɔ̈u ë raan ku data ë jam, në të yenë data ë jam tɔ̈ɔ̈u
thïn. Yen ëkë yenë tɔ̈ɔ̈u thïn aliiric, në kuɛr de ajuiɛɛr tɔ̈, yen cïtekthok ke yen tuɔ̈ɔ̈m kekë tɔ̈ɔ̈u de data
bï ya ‘gël’ kɔ̈u në ajuiɛɛr yenë nyintïït në kë cï tɔ̈ɔ̈u.
Ɣok abïdata abɛ̈ n adac ya nyaai në këdun yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn yic të lëu yen rɔt ë köl cïnë yen tïŋic ku
gam ë Health

Minister bïya thök de thää ë data ë COVIDSafe cïtmɛn ëtë kɔ̈ɔ̈r yen ë löŋ de
Privacy Act 1988.
Data ë jam tɔ̈ në kedun ye yï jamic abï nyaai ëmïtöŋë në këdun yen yïn jamic ë 21 të rɔ̈m rɔt looi. Yen
abïnyaai aya na cïyïn COVIDSafe cuɔ̈thbec në këdun ye yin jamic ka tääu nhial në data ë jam cïtɔ̈ɔ̈u
në kë yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn.

Bï lëk ë ŋɛk ya luɔ̈ɔ̈I ku luɛɛl kadï?
Ɣok abï ya luui ka lueelku lëk kuk ë ŋɛk bï kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔc në kɔc ë luɔi de pialgup. Kän anɔŋic:
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•
•
•

luui de nɛ̈ m dun ë mobail bïnë yïn ya tuɔ̈c SMS bïnɛ̈ mba du nyic ka tɛ̈ ɛ̈ uë data ë jam du nhial.
luui ë IDs cïtɔ̈ɔ̈u kɔ̈u në tɛ̈ ɛ̈ u de data ë jamic bïnë kɔc kɔ̈k luui COVIDSafe ya yök lɔn nɔŋ yen
raan tuaany luui COVIDSafe cïrɔ̈m ke yen nïn ke 21 cïthökiic ( jam ( rɔ̈m) ë kɔc luui yen)
gɛ̈ m kɔc ë luɔi pialgup kuer ye kek lëk cï gätpiny ku data ë jam de rɔ̈m ë kɔc luui yen bï
kuɛ̈ nycök cɔk alui.

Kɔc luui yen alëu bï kek ya luɔ̈ɔ̈p nhïïm bïk kuɛr cï tääu piny cïtmɛn yenë ye kɔɔr ë State or Territory
ken yiic ( cïtmɛn de meec ë rɔ̈t wei). Cuɔ̈k luui ë nhom kuɛr käk älëu bï ya dhuŋ de löŋ ë State ka
Territory kɔ̈u.
Ɣok abï ya luui ka lueelku lëk kuk ë ŋɛk tënë:
•
•
•
•
•

të bïn luɔɔi apuɔth, nhiaam de ka riɛl ë nyintïït de COVIDSaf ka tëde tɔ̈ɔ̈u ë
data
të bïn lëk cïtɔ̈ɔ̈u kɔ̈ɔ̈th juiɛɛr thïn në biäkde amat thok de gɛ̈ t ë röt piny në
kuer de COVIDSafe
të bïn ye nyic lɔn ye data yen kɔɔr bïnyaai yen cïnyaai , të looi yïn thiëc de
nyɛɛi ë lëk ë ŋɛk nyic ë rɔt kek cïtɔ̈ɔ̈u të yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn.
të bïInformation Commissioner bïluɔi den puɔth looi ka luui riɛl de nhom në
löŋ de Part VIIIA of the Privacy Act 1988 cök ka thiɛ̈ ɛ̈ k kekë ye.
na ye lëu yen rɔt , në lon de kuënycök ku kuum ë kɔc në wɛ̈ t de dhuŋ ë löŋ kɔ̈u në Part VIIIA
of the Privacy Act 1988 cök.

Ɣok acie lëk kuk ë ŋɛk ya luɔ̈ɔ̈i ka lueel në kuat ë wët dɔ̈ peei.

Lëu bï lëk ë ŋɛk ya nyaai?
Yïn alëu ba COVIDSafe cuɔthwei në kuat ë thää. kän abï lëk abɛ̈ n cïkek tɔ̈ɔ̈u ë këdun yen ë jamic nyaai
ëmïtöŋë ku cɔk kɔc kɔ̈k luui yen akääc kake cie data dun ë rɔ̈m ke kɔc ye kuɔ̈ɔ̈tic.
Cuothwei de COVIDSafe acie bïlëk cïkek tääu nhial në kë yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn thɛɛr nyaai emïtoŋë, ka
kuat ë data dun ë jam cïkek tɔ̈ɔ̈u në kënë yen jam dɔ̈ yic në nïn cï lɔ ke 21, kek lëu bï lëu në tɛ̈ ɛ̈ u nhial
në kë yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn ku luui tënë wɛ̈ t ë kuɛ̈ nycök de rɔ̈m ë kɔc. Na ye yïn nhiaar bï kuat ë data
dun ë jam cïtääu nhial në të yenë data tɔ̈ɔ̈u thïn ka bïnyaai yïn alëu ba thiëc Department bïlëkku
nyaai(ask the Department to delete your information).

Lëu bï luui yen lëk ë ŋɛk cɔ̈kpiny ka tïŋ ke?
Yïn alëu :
•
•
•

lëk kuk cï gätpiny geriic në nyɛɛi ku dhuk ë tɛ̈ ɛ̈ u ë nhial de COVIDSafe
nyɛɛi de lëk cï gätpiny kek muk ku kek në të yenë data tɔ̈u thïn në kuer ë yup ë Department
gät ë lek lɔcök piny në COVIDSafe yic

Të bïne ye looi arët bïnyintïït rilic de data dun ë COVIDSafe, yïn acie lëu ba data dun muk në të yenë
data tɔ̈ɔ̈u thïn ya tïŋ.
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Lël kɔ̈k tɔ̈ në biäk de tɔ̈ɔ̈u ë lëk ë ŋɛk
lëk kɔ̈k tɔ̈ në biäk de app ë COVIDSafe ku yithkuk nyic ŋɛk ë rɔt, mɛ̈ ktɛ̈ m de Australian
Information Commissioner ee löŋ de Privacy Act 1988 juiir ëtë yen luui kekë app de
COVIDSafe ë Australian Government.

Cɔl ɣook

Akut ë COVIDSafe yenë thiëc në kɛ̈k ë ŋɛk nyic ë rɔt ku dhuluum
Cɔl ɣook ba kajuɛ̈ c yök në biäk de COVIDSafe ë kɛ̈ k ë ŋɛc nyic ë rɔt ka luɔi de thiëc ë
kɛ̈ k nyic ë rɔt ka dhulum.
Privacy Officer
privacy@dta.gov.au
Phone
02 6120 8707
Postal address:
Digital Transformation Agency
GPO Box 457, Canberra, ACT 2601
Privacy Officer abï kë thiëc kë thöŋ nhïïm ke kɔ̈k tuɔɔc tueŋ tënë Australian Government
Department of Health bïdhuk ë nhom gam. Privacy Officer abïkuat ë dhulum looi në biäk de
kɛ̈ k ë ŋɛk nyic ë rɔt në kuer de gɛm de löŋ ë Privacy Act 1988, kek nɔŋiic kɔ̈ ɔ̈ r de tooc tueŋ të
cïnë kɛ̈ k nyic ŋɛk ë rɔt thoŋ kɔ̈ ɔ̈ th tënë Office of the Australian Information Commissioner bï
lɔ k;ɔɔr cök.

Të dɔ̈, yïn alëu :
•
•

looi dhulum tënë mɛ̈ ktɛ̈ m de Australian Information Commissioner ku/ka
looi dhulum tënë Australian Federal Police.

Berpiny akɛ̈r :
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07 Alɛthbor 2020
Tags:
•
•

Tuɛnytuɛny ë röt wuɔɔk
Muɔ̈ɔ̈k de kariliic tëëm röt
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