Muɔ̈ɔk̈ dun ë pialgup tënë tuaany ë nhom
Tuaany de Coronavirus ee raan abɛ̈n dɔm. Yen acï naŋ kë rac tënë kɔc Australia ku pinynhom
abɛ̈n. Kɔc ke bɛ̈ɛÏ kɔ̈k abɛ̈n, cieŋcieŋ kem ku ɣän bïïkɔc ke thïn acïtëdɛn yekë luɔ̈I kaken
akölköl geeric bïk kony në kɔ̈ɔ̈c de tekpiny de tuaany ku tïït kë nyin ë kɔc ken ë baai.
Ka cïtuaany de coronavirus ke rac acïkɔc juɛ̈c ë ɣook looi bïk ya diɛɛr, tɛ̈ktɛ̈k ka kök kë nyin.
Yïn alëu aya ba ya diɛɛr në biäk de kɔc macthok ku mɛ̈th pan dun ë dhiɛ̈ɛ̈th. Yen athiekic bï
ɣok nyin ya tïït në pialgup da tënë tuaany ë nhom, ku jɔl ya pial ë gup de kɔc, në thää rillic cït
ë käk.
Yïn alëu ba ka cïröt geer ya tïŋ në rëër du yic, ku yïn tɛk ka tïŋ ka cï röt geer käk në raan dɔ̈
guɔ̈p, cïtmɛn:
•

Yök ë rɔt ke tɛ̈ktɛ̈k ka diɛɛr.

•

Yök rɔt ke cïriɛl, puɔ̈u riääk ka cuɔ̈k nhiɛ̈ɛ̈r ë rɔt.

•

Yök ke riɛlic ba nin ka rëër ke nïn.

•

Gɛ̈r ë rɔt de cin athëm du ka tëdun yïn ciɛɛm thïn.

•

Yök ë rɔt ke cï nhomthiäŋ ku yekë kakuk ye looi akölköl ke pïr rilic.

Kɔc lik alëu bïröt ya yök kake rack bïk jam në biäk në të yekë rëër thïn kekë kɔc kɔ̈k në riɔ̈ɔ̈c
ëkë bïïtääu në kek kɔ̈ɔ̈th kake nɔŋ tuaany ë nhom. Yic ë kän të yenë rëër thïn käk akuɔ̈t ku kɔc
juɛ̈c tɔ̈ baai aye röt yök kake nɔŋ ë kɛ̈kë aya.
Lɔɔr aɣeer ku jam kekë kɔc ke nyic puɔ̈th. Rɛ̈ɛ̈rë ke jam kekë kɔc macthok ku mɛ̈th në puunic,
bïdio ka midiɛ ye kɔc rɔ̈m thïn alëu bïk kony tënë tuaany dun ë nhom. Rɔm tëdun rëër yïn kekë
keek ku tuɔ̈c ë keek bïk rɔm kekë yïn.
Rëër kɔc puɔl gup apuɔth tënë tɛ̈k ku guɔ̈pdu. Them ba ya rëër keyïcïkë looi juiir të lëu yen
rɔt. Australian rɛ̈ɛ̈r ë yïnɔŋ kë looi ba ya lɔ cath aɣeer, looi rïc ë cök në ɣän yenë ke cath thïn
ka tuɔ̈ɔ̈c ë guɔ̈p baai. Muk nïn puɔth cök, ye cam ë mïïth puɔth cït dɛɛu ë tiim ku lïm, ku tek
cääm ë mïïth ë kɔc juaai ku dëk ëka nɔŋiic thokkërdït yic.
Kuɔɔny atɔ̈
Yen apuɔth ba ya thiëc kuɔɔny na të yïn rɔt yök keyïkɔɔr kuɔɔny ba karilic tënë pïïr yic nel thää
kënë, ka yök pïïr ke rilic. Jam kekë kɔc macthok, muɔ̈th ka dïktordun ë baai lɔŋ cieŋ ka raan ë
luɔi de pialgup nyic puɔ̈ɔ̈u në biäk de këdun kɔɔr ku kuer dɔ̈ yen bïyïn lööm.
Yïn alëu ba jam aya kekë raan ë jiɛ̈ɛ̈m ë nhom në kuat ë thää të cïn wëu ye thiëëc në cɔ̈t e
Coronavirus Mental Wellbeing Support Service ( Konykony ë Kuɔɔny de Pialgup tënë Tuaany ë
Coronavirus ) ë 1800 512 348. Cɔl raan ë thok waaric cin wëu ye thiëëc ku nyic ŋɛk ë rɔt ë 131
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450 ku luel thoŋdun kɔɔr yïn. Yïn alëu ba thiëc aya në raan ë thok waaric bïdɔ̈ɔ̈r ke yïn tënë
Coronavirus Mental Wellbeing Support Service ( Konykony ë Kuɔɔny de Pialgup tënë Tuaany ë
Coronavirus ).
Acie raan abɛ̈n yen nhiar jam kekë raan dɔ̈ kake tïŋ röt, ku ëkënë acïn kërɛɛc tɔ̈ thïn. Yïn alëu
ba webthiaat yök ke nɔŋic lëk ë kuɔɔny, luɔ̈ɔ̈I ë app ku ka yenë ke luui ye kɔc nyuɔ̈th luɔɔi ku
tïŋ tëdun leer tueŋ thïn, rɔm akëkööl ku ka ca nyic ë luɔi yic në ɣän yenë ke rɔ̈m thïn ë laanyic,
ka jam kekë nɔŋ kë nyic ë puunic , jam ë web yic/ wël ye gɔ̈t ku tooc ë kek ku konykony ë
ïmeil.
Nem (kɛ̈ny ë ) lɔɔr tënë webthiaat de pialgup headtohealth.gov.au në lëk, luup ë nhom, ku
dɔ̈ɔ̈r ë kekë puun de kɔc Australia nyic puɔ̈u cïn wëu ye thiëëc ku yenë wëu lik tääu piny ku
konykony ke pialgup tënë tuaany ë nhom ë laanyic ku kuɔɔny. Ye aya acïdɔ̈ɔ̈r kekë lëk ku ka
yenë kë röt kony në thoŋdu yic.
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