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Gam ë kuɔny të kɔɔr yïn en – kuɔny ë
töök de tuɛnytuɛɛnykuɔ̈ ɔ̈ n ke yïnhom
Rɛ̈ɛ̈c ku piath cennë tuany ë coronavirus (COVID-19) rɔt thiäi ë pinynhom ku jɔl ya käjuëc
kɔ̈k cï mɛn de tëkbei yennë raan rɔt tɛ̈kbei në kɔc yiic, ku tɛ̈ɛ̈u de lööŋ cennëke käjuëc kuum
në pïïr de kɔc yic; alëu bï wuɔk ya cɔk yök röth ke cï wɔ jat piɔ̈ɔ̈th wei, ye wɔ gäm dhuruup,
wennë ye wɔ cɔk dhuɔ̈ɔ̈r piɔ̈ɔ̈th arëët. Awär thɛɛ kuɔɔn wään thɛɛr, ke ka thiekic arëët ba
nyin ya tïït në tuɛnytuɛɛny ke kɔc nhïïm tënnë yïn në rɔtdu. Anɔŋ kuɛɛr juëc kɔ̈k lëu bïnke
kuɔɔny ya dɔc yök të kɔɔr yïn en.
Ajuiɛɛr de kuɔɔny ye gäm kɔc abac në
kë de piath tënnë tuɛnytuɛɛny ke kɔc
nhïïm në thɛɛ ke Coronavirus yic; mɛn
ye gam në thɛɛ kee 24 yiic në nïn yiic
kee 7 ke wikiic.
Yïn lëu ba ajuiɛɛr de kuɔɔny ya yök në kë de piath tënnë
tuɛnytuɛɛny ke kɔc nhïïm në thɛɛ ke Coronavirus yic; mɛn
ba ya yök në 1800 512 348 wennë në wɛbthaitic në: https://
coronavirus.beyondblue.org.au/
Yen ajuiɛɛr kënnë acï juiir ago kɔc ya kuɔny bïkkë ya ŋoot ëke ril
në thɛɛ cennë tuany ë COVID-19 piny riɔ̈ɔ̈k nhom ëbɛ̈n ku kee tɔ̈
në thook juëc wääc yiic ke cie thoŋ de Lïŋëlith yetök.

Ajuiɛɛr dɛ̈t peei cï juak në käŋ nhïïm de
kuɔɔny në kë de piath tënnë tuɛnytuɛɛny
ke kɔc nhïïm në thɛɛ ke Coronavirus yic,
aye gam ëyadëŋ në töök de panakïm yic.
Akuma de Authërelia ee käŋ kee 10 cï keek juak në käŋ
nhïïm ke töök de panakïïm gäm kɔc – në piööc de kuɛ̈n ë
kɔc nhïïm ye tɔ̈ ke cennë wëuken tääu nhïïm piny amääth
wënthɛɛr ke kɔc tɔ̈ në Authërelia cï röth ya yök ëke cï tiaam
në kë de lööŋ wään cï keek piac tääu në kë de tuany ë
COVID-19 cï rɔt thiäi ë pinynhom ëbɛ̈n. Jaamë wennë
akïmdu (GP du) në kuɛɛr lëu bïn ke ye kuɔɔny kënnë ya
yök. Töök de tuɛnytuɛɛny acï bɛ̈ibei ku ka ye luɔ̈i kɔc në
telepuunic (Telehealth) ëyadëŋ. Ku kë ba ya looi yetök, ee
ba ya thiɛ̈c në kööl lääu bïn ya bɛ̈n ënɔŋ wuɔɔk ke yï ŋoot
paanduɔ̈n wennë ba ya looi në telepuun yic ka në bïdïyo yic.

Kuɔɔny aye gäm kɔc në telepunic ka në
aliir yic.
Tuany ë Coronavirus acï bɛ̈n kennë käjuëc kɔ̈k peei ye kɔc dɔc
tiaam. Na kɔɔr wël juëc kɔ̈k ke kuɔɔny, wël ke jiɛ̈ɛ̈m, ku jɔl ya
käjuëc kɔ̈k ke kuɔɔny ye keek gam abac ku në wëu cï keek tääu
nhïïm piny, në telepuunic, ku kuɔɔny dɛ̈t peei në kë de tuɛnytuɛɛny
ke kɔc nhïïm, ke yï liep wɛbthait de Head to Health. Na kɔɔr ba rɔt
rek wennë kuɔny gɛ̈ɛ̈k cï keek gɔ̈ɔ̈r në Head to Health ku yïn cie
jam në thoŋ ë Liŋëlith, ke yï yuɔ̈pë akut de gɛ̈ɛ̈r ë thok ku wɛ̈ɛ̈r de
wël në 131 450.
Yïn bï ya rek wennë agamlöŋ ye jam në thoŋ de paanduɔ̈n.
Aabï rin ku telepun de akut kɔɔr ba yuɔ̈p ya thiɛ̈ɛ̈c ënɔŋ yïn.
Rɛ̈ɛ̈rë në telepunic ëtɛ̈ɛ̈n ku raandaan loi ëluɔɔi kënnë abï yïn
ya rek wennë agamlöŋ bï yïn juiɛ̈ɛ̈r ëluɔɔi kënnë. Akut de gɛ̈ɛ̈r
ë thok ku wɛ̈ɛ̈r de wël ee luui në thɛɛ kee 24 yiic ke nïn kee 7
ke wik yiic ku telepuunken aye cam në wëu lik thöŋ kennë cɔ̈t
yennë cööt baai ëtënnë.

Kuɔɔny tënnë akïïmkuɔɔn ke luɔi
Inthithiööt de jöŋ col (The Black Dog Institute) ee kuɔɔny gam
tënnë akïïm kuɔɔn tɔ̈ në ɣän ke loilooi yiic, agut cï akïïm lui tëde
kɔc cï dhiɔp. Ajuiɛɛr amatnhom de käthiekiic, mɛn ye cɔlë (The
Essential Network - TEN) atɔ̈ ëyadëŋ ku ka ye gäm kɔc në aliir
yic wennë Google yic ka ɣän yennëke App tɔ̈ɔ̈u thïn.
Smiling Mind ee kuɔɔny de abac gam ëyadëŋ ago App dɛɛn de
akïïm lui panakïm ya dɔc yök. .

Kuɔɔny thiɔ̈kic në kë de tuɛnytuɛɛny ke
kɔc nhïïm
Na ye rɔt yök yï nɔŋ nhom dhuruup wennë nɔŋ raan nyic ke tɔ̈
në dhuruup yiic, ke yïn lëu ba kuɔɔny thiɔ̈kic ya dɔc guik
në kë de jiɛ̈ɛ̈m wennë kuɔɔny në Lifeline (13 11 14) ku ajuiɛɛr
de kuɔɔny tënnë mïth, mɛn ye cɔlë Kids Helpline ya yök në
(1800 55 1800). Ajuiɛɛr de Suicide Call Back Service atɔ̈
ëyadëŋ në (1300 659 467).

Na kɔɔr wël juëc kɔ̈ k, ke yï liep wɛbthait de www.health.gov.au/resources/translated wennë na kɔɔr wël juëc kɔ̈ k cï keek waar yiic në thok juëc kɔ̈ k wääciic, ke yï yuɔ̈ pë 131 450.
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