KUƐR KE DHƐ̈TƐM YENË TEKPINY
CƆK AKÄÄC TËNË KƆC Ë PANTÖK KU
AMÏKEENY

Alɛɛc du yïn tënë kɔcë mɛ̈cthook abɛ̈n ku kɔc nhiar ke kɔcdït Australia në kuɔɔnydu
ku mɛ̈t ë luɔi yic. Yen athiekic arët në thää ril kɛ̈ŋiic thïn.
Ɣok anyic tuaany de COVID-19 anɔŋ këdït ye rac tënën kɔcdït . Ɣok alui arëtic wɛ̈r
thää thɛɛr bï looi bï kɔcku nhiar acïn kërɛɛc yök kek në ɣän kɛn ë muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït yiic.
Ciɛ̈n kërɛɛc yök ku pialgup de kɔc kɔc niɔp ku kɔcdït Australia ee lon tueŋ da tɔ̈ ë ɣo
nhïïm.
Lëk böth kë abï yïn kony ë gël de kɔcdït Australia tënë tuaany de COVID-19.
Lëk kɔ̈k tɔ̈ tueŋ tënë webthiaat de health.gov.au në “ bak de ka yenë ke röt kuɔny
cök”. Ɣɛn ee yïn riɛlpuɔ̈u aya ba kuen tënë Industry Code for Visiting Residential
Aged Care Homes during COVID-19 at https://www.cota.org.au/policy/aged-carereform/agedcarevisitors/.
Ɣok adhil buk gɛ̈k ka ɣo gël yith ë kɔc muk kek tëde muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït, në yith thöŋ
nhïïm kekë awɛ̈reŋ de yith ë muɔ̈ɔ̈k de kɔcdït. yïn alëu ba awɛ̈reŋ yök në
https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights
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KUƐR KE DHƐ̈TƐM YENË TEKPINY CƆK
AKÄÄC:
Yïn alëu ba tekpiny cɔk akääc ku tiɛ̈ɛ̈t ë nyin ë
rɔt në kuënycök de kuɛr ke dhɛ̈tem ABƐ̈N
Ye yïn rɔt yök keyï puɔl guɔ̈p?
Yïn adhil ba rëër baai na ye të bec yïn guɔ̈p, na cɔk yïn guɔ̈p naŋ cït ë tuaany kor.
Yuɔ̈p ë dïktordu ka panakïmdun ë tuaany de wëëi ku göör luup ë nhom. Lɛ̈k ëke lɔn
ye yïn ë luɔi de muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït. Athëm de tuaany ë COVID-19 atɔ̈ tënë kɔc ë luɔi de
muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït abɛ̈n. cït ë tuaany de COVID-19 alëu bïk ya ciɛ̈t kɛ̈kë ë juɛ̈ɛ̈I ku alëu
bïk yiic naŋ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

atuɔ̈c
ɣɔɔl
awëëi cekic
tök ë röl
aɣarnhom
mɛ̈r ë ŋör
mɛ̈r e thiëëp
kuër ë wum
ariɛɛm ë rɛ̈l
ariɛɛm ë yomthook
yiɛ̈c
lɛ̈ɛ̈m ë puɔ̈u/ ŋök
ciɛ̈n puɔ̈u ciɛ̈m

Dɛ̈k ë tuɔ̈m dun abirguɔ̈p ë juɛ̈ɛ̈I tɔ̈ ke cɔ̈ rɔt juiir ?
Na nhiar yïn ye ba keny tënë tëde muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït yïn adhil bï yïn toom në wɛ̈l
abirguɔ̈p ë juɛ̈ɛ̈I. Yïn adhil ba kë nyooth tuɔ̈mdun abirguɔ̈p ë juɛ̈ɛ̈I puɔc bɛrpiny kaŋ ya
gam. Na yïn acie lëu bïn toom në wɛ̈l abirguɔ̈p ke yïn adhil ba kë nyooth lɔn cïn yïn
puɔ̈l akïmdun looi yïlac kaŋ ya nyuɔɔth. Ɣok aye yïn lɛ̈k aya ba rɔt cɔk atom në wɛ̈l
abirguɔ̈p na ye yïn keny tënë kɔcdït ë ruääi ku mɛ̈th në bɛ̈ɛ̈I adöc ken yiic.

Dɛ̈k ë yïn nyic të bïn kenydu ya looi ke cïn kërɛɛc yök thïn
të lëu yen rɔt?
Të bïn kony në tëk ë yic de tekpiny ë tuaany de COVID-19, ɣok aye yïn lɛ̈k ( yɔ̈ɔ̈k) ba:
•
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caw (lɔk) cinku në athabun ku pïu në ka cït amuɔnymuɔny ke ka wec yï cin në
kë looi kɔ̈u në mäu :
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» në göl de ku thökde kenydu
» ke yïn ŋoot ka ca thök ë jam ( rɔ̈m) kekë raan ciëŋ thïn, cïtmɛn de kuɔɔny den
në mïïth ken
» në kaam de kë looi akäl tökic
•
•
•
•
•
•

nyuɔɔth ë kë nyooth yen lɔn ye yïn ku amïkeeny abɛ̈n tɔ̈ ke yïn cïn ke tuɔ̈m de
wɛ̈ l abirguɔ̈p ë juɛ̈ɛ̈I ë 2020.
ɣɔɔl ka tïïm në köŋdu yic ka mɛndil, tääu mɛndil cïn rɔt weec në bin yic
emïtöŋë, ku caw ( lɔk) cinku.
acïn kɔc wɛ̈r amïkeeny kerou ye keny tënë raan tök ciëŋ thïn
kɛ̈ny ë raan dun ë ruääi në ɣööt ken yiic, ɣän tɔ̈ aɣeer, ka ɣän cï kek pocthook
në akut muk yen
pɛ̈l ɣän amatnhïïm ë juääc
luɔ̈ɔ̈I ë mec ë rötwei nhom të lëu yen rɔt

Yïn adhil ba rëër baain na, në nïn ke 14 cï wan yiic, yïn acï:
•

lɔ dhuk baai dɔ̈ tɔ̈ ë wɛ̈r kɔ̈u ka

•

yic thiɔ̈k kekë raan bec në tuaany de COVID-19

Yïn apuɔth ba tɔ̈ në wɛ̈k ka lël ë rɔtwei yic ku acie këny kuat ë raan dɔ̈.
Kɔc ë luɔɔi abɛ̈n ku amïkeeny apuɔth bïk kakɛn ë jam ya gam tenë akut muk tëde
muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït.

Dɛ̈k ë yïn nɔŋ mïth kek kɛny kekë yïn?
Yïn akɔɔr ba tïŋ na ye mïth lëu bïk keny kekë yïn ke yïn ŋoot ë kën lɔ tënë RACF. Na
ye kek puɔ̈l, yïn akɔɔr ba nyin ya tïït ë mïth kek tɔ̈ ke yiln ku looi apuɔth bïk mec ë
rɔtwei ku luup ë nhom ë tiit de acuɔl roor ua buɔɔth cök.

Dɛ̈k ë yïn nyic lööŋ kek luui tëde muɔ̈ɔ̈k ë raan dun nhiar?
Kuat akutnhom ë kuɔɔny aye thiëëc ba ya jam kekë kɔc ke tɔ̈ thïn ku kɔc ë mɛ̈c ken
thook në biäk de lööŋ thiääk ke keny. Kek akɔɔr bïk yïn ya but ë luup tënë kuat ëka cï
röt geer. Yïn abï ya kɔɔr ba:
•
•
•

gam ë yith dhuk ëka thiëc nhïïm tënë athiëëc athëm në biäk de kërɛɛc yök
tënë tuaany ë COVID-19
nyuɔɔthë kë nyooth yic de tuɔ̈ɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p ë juɛ̈ɛ̈I 2020
buɔɔth lööŋ amïkeeny cök

Yïn apuɔth ba luup ë nhom de akuma ë state ka territory du cïmɛn ye ka kɔɔr röt geer
tëde ɣän ë muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït ku juääc
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Dɛ̈k ë yïn nyic të yenë rëër thïn ke kɔc jam kekë raandu
nhiaal na cï rɔ̈m gël?
Ëë thää lik kɔ̈k akutnhom looi luɔi alëu bï rɔ̈m ya gël. Cïtmɛn de, na ye të nɔŋ tuaany
cï löny të yen cieŋ ka në baai lɔɔŋ ë.
Ɣok aye akutnhïïm muk ɣän ë muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït riɛlpuɔ̈th ku kɔc ruääi kake bïk luui atök
në kuɔɔny de yïn ba ya tɔ̈ keyï jam kekë raandun nhiar.
Na nɔŋ nɛ̈k diɛɛr yïn në biäk ke keny ka muɔ̈ɔ̈k ë raan mɛ̈ɛ̈th wek ka raan de kɔc
macthok, cɔl :
•

Older Persons Advocacy Network (OPAN) në 1800 700 600 ka

•

kɛ̈ny webthiaat den ë www.opan.com.au.

OPAN alëu bï luui kekë yïn ku akutnhom muk tëde muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït. Kuɔɔny kän acïn
wëu thiëëc thïn ku ee ya kë nyic ŋɛk ë rɔt. tëdɔ̈, yïn alëu ba Aged Care Quality ku
Safety Commission (ACQSC) cɔɔl në 1800 951 822 ka ë agedcarequality.gov.au.
Na nɔŋ yïn kuat ëkë nɛ̈k adiɛɛr yïn në biäk de pialgup tënë tuaany ë nhom de math
ka raan ë kɔc macthok cɔl laany ë kuɔɔny de tuaany ë COVID-19 cïn wëu ye thiëëc
tënë kɔcdït cï ŋuɛ̈ɛ̈n ke Australia në 1800 171 866.

Ɣok akɔɔr kuɔɔnydu
App ë COVIDSafe acïn wëu ye cuatpiny. Tɛ̈ɛ̈u nhial ë app ee kë lëu yïn ba looi bï
kony ë gël de kɔckuk macthok, mɛ̈th ku kɔc ë baai. Yïn alëu ba kony ë luɛ̈k de pïïr ë
kɔc ke baai Australia kɔ̈k nɔŋiic kɔc kek muk yïn ke. Të kɔc ë baai Australia juɛ̈c röt
dɔ̈ɔ̈r në app de COVIDSafe, ke ɣok alëu buk tuaany dac ya yök cök.
Në lëk ë mɛ̈ktɛ̈p abɛ̈n, kɛ̈k ë kuny ë röt ku nyuuth, nem www.health.gov.au
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