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Making a Complaint
Guɛl
Yïn nɔŋ yic ba naŋ tiitde nyin pieth de pialdeguɔ̈p ku bi yï ya luɔ̈i në riëu. Guɛldu të kënë ye
kënë rɔt tiɛŋ e yicdu aye gël ku ka lëu bi luɔɔi de pial de guɔ̈p de kɔc ke victoria cɔ̈k piny apieth.
Yeŋö lëu bi ɣa cɔk guel?
Kä lëu biyin ke ya guɛl në keek aye kä cit:
 töök dak yi piɔ̈u
 tɛ̈ɛ̈c ka kë wäc rɔt në leer tëdɛ̈
 ciɛ̈n jam piath
 ciɛ̈n riëu ka gëlde guɔ̈pdu
 kë bi luɔ̈i yi ke kënë kɔc ke nhiim tääu thin ka achiëëk cie kä ke të de luɔi
 wël ke pialde guɔ̈p ci ke kuɔ̈c luel.
Yin lëu ba raan guɛl raan töŋ de kuɔɔny de pialde guɔ̈p tɔ̈ në victoria. Ke ɣänkë aye akiim ke
akuma ka akiim kɔ̈k cie kä ke akuma, käke pialde guɔ̈p ke akutnhiim, kɔc cike gɔ̈t cit mɛn de
akiim ku kɔc ke lec kɔc kɔ̈k ke kuɔɔny kën ëke gɔ̈t cit mɛn de kɔc ke jiëëm ku jɔl ya kɔc kɔ̈k ke
töök.
Yin lëu ba guɛl ëya në gɛɛr ëraan tiëtnyin në wël kuɔ̈n ke pialde guɔ̈p agutcë kɔc kɔ̈k cie kɔc ke
kuɔɔny de pialde guɔ̈p ci mɛn de ɣän ke piööc ku duɛ̈nyderöth, në të ye keek wël muɔ̈kthin.
Lëu ba guɛl yadë?
Kë tueŋ e ba cɔk nyic randuɔ̈n ye yi kuɔny yenë kë kɔɔr bïn ŋuɛl. Na kënë yekënë akër bɛ̈i ka të
yin ye yök ke yin cï lëu ba lɔ tënɔŋ keek ke yin cɔl wɔ.
Gɛɛr ëraan alëu bë kë thindɛɛn kɔɔr bë guɛ̈l wɔ guɛɛl në thäpic, në thilik ka të nɔŋ raan. Na
guɛlë në këde raandɛ̈, ke yin kɔn këde piönde thiëëc.
Yeŋö dɛ̈ lëu bi rɔt bɛɛr looi?
Wɔ ye luui wcnë yin ku raan ye yi kuɔɔny buku kë ëguel yin dac thöl, ëcök ku apieth, yin lëu
buku yi kuɔny kä yök:
 Juir benë kë ci rɔt looi juiir
 në gäm de awäc
 yök de töök
 yök de käcike gɔ̈ɔ̈r
 Käbike cool ka kä bike dhuɔ̈kciën
 kä ci röth waar në löŋic ka në luɔɔiyic lëu bikë kɔ̈k bë röth bɛɛr wuɔ̈ɔ̈c pëën.
Wɔ lëu buku thiëcde thok gɔl ku lëk ku kɔc në kɔc ye kuɔɔny de pialde guɔ̈p kuɔ̈c gam.
Kuɔɔnyda ayabac, acithiaan ku ka cin biäk yuku kuɔɔny arët.
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Kë yenë kɔc yök
Thiäŋ werek në thäpic në www.hcc.vic.gov.au
Cɔl 1300 582 113 në kaam de thaa dhoŋuɛɛnde miakduur ke thaa dhiëëny de thëi, gɔl në kööl
de rou de wik agut ci kööl de dhetem binë guɛldu bi jaamic.
Nɛ̈më ka gätë wɔ në level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000
TTY/ röl de cɔ̈t: 133 677
Jaamë ku piŋ: 1300 555 727
Luɔɔi de wɛ̈ɛ̈r de wëlyic ku thok: 131 450
Ëwëtkënë ekë de kɔc kedhie në tande ku ka cie kë ci take ke binë ya jiëëm ke ye löŋ
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