Kuɔɔny ku kuny ë nyintïït tënë
pialgup ë tuaany ë nhom
Kë cï coronavirus ke rac acï ɣook looi buk ya ya diɛɛr, naŋ tɛ̈ktɛ̈k ka rëër ë rɔt.
Yïn alëu aya ba ya diɛɛr në biäk ë kɔc kuk macthok ku mɛ̈th tɔ̈ në bɛ̈ɛï kɔ̈k yiic.
Na ye të yök yïn ye kerilic në tëdun rëër yïn thïn akölköl,
cɔl dïktordu yen lëu kë bï yïn looi geeric ë kuer lɔ ë kuer bï yïn lööm.

Ye tënë lëu bï yïn kuɔɔny yök thïn?
Konykony ë gɛ̈r ë wɛ̈l yiic ku wɛ̈r ë thok baai 131 450
Cɔ̈ɔẗ ë na kɔɔr yïn ba jam kekë raan dɔ̈ në thoŋdu cie dïŋgïlïth.
Raan ë thok waaric cïn wëu ye cuatpiny ku nyic ŋɛk ë rɔt lëu
bï yïn dɔ̈ɔr̈ kekë kuat ë nɛ̈mba ë puun tɔ̈ piiny.

Kuɔɔny ë puun
Coronavirus Mental Wellbeing
Support Service – kɔc ë lon de
pialgup cï kek piɔ̈ɔc̈ atɔ̈ bïk yïn
kuɔɔny në puunic. Yen acïn wëu
ye cuatpiny ku atɔ̈ në thää ke 24
akältök, nïn ke 7 ë läät yic.
Cɔl 1800 512 348.
Kids Helpline – konykony cïn wëu
ye cuatpiny tënë riɛ̈nythi nɔŋ run
tɔ̈ ë kaam ë run ke 5 ku 25.
Cɔl 1800 55 1800.

Kuɔɔny ë akɛ̈ɛk
̈ baai ku tɔŋ
ë kɛɛm ë kɔc macthok/ciëŋ

1800 RESPECT (1800 737 732) –
kuɔɔny ë kɔc yök tɔŋ ku yaaaŋ kek.

Nɛ̈ŋ ë röt ku kuɔɔny ë kërilic
cï tuɔ̈l
Në kuɔɔny cëëth thïn.
Cɔl Lifeline në 13 11 14.
Cɔl 000 na ye yïn ka raan nyic yïn
atɔ̈ tënë akärääk cï röt tɛ̈ɛm
̈ ka tää
në kërɛɛc nɛ̈k kɔc tɔ̈.

Kuɔɔny tënë rör

Mensline – në kuɔɔny ë thok yic
atɔ tënë rör.
Nem mensline.org.au/languages/
ka cɔl 1300 78 99 78.
Fathering Across Cultures App –
kuɔɔny de wun kɛnë mïth ke kɔc
ye abaköök ku kɔc cï bɛ̈ɛï ken
nyääŋ roor.
Nem fatheringacrosscultures.org.au

Kuɔɔny ë laanyic ku lëk

Head to Health – lëk, luup ë nhom
ku kuat ë kajuɛ̈c tɔ̈ ë laanyic ku
konykony ë puunic.
Nem headtohealth.gov.au
Embrace Multicultural Mental
Health – lëk ë pialgup tënë tuaany
ë nhom në thook kuɔ̈t yiic
embracementalhealth.org.au
HeartChat – heartchat.com.au
ee kuer puɔɔth ku bak yenë kɔc
loor thïn yenë pialgup tënë tuaany
ë nhom detic thïn ku yök raan nyic
kë cï kueen bï jam në thoŋdu.
Beyond Blue – kuɔɔny tënë kɔc kek ë
röt yök kake diɛɛr, nhïïm naŋ dhurup
ka acie kɔɔr bïk ber pïr. Të bïnë
kajuɛ̈c yök nem beyondblue.org.au

Lɔɔr tënë headtohealth.gov.au në lëk yenë ke röt kuɔny ku ka yenë
ke röt kony në thoŋdu, ku kuɔɔny de raan nɔŋ kë cï kueen.

