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Health Information
DINKA
Kä kiën ke pialdeguɔ̈p cike gɔ̈ɔ̈r
Yithcië
Yekë käŋö ye yithcië?
Yin nɔŋ yic ba naŋ nyic në wël kuɔ̈n ke pialde guɔ̈p, tɔ̈ëdë ku yeŋö ëyenë ye lööm ku yeŋö loi
ëyeen.
Yin lëu ba thiëëc ba wëlkuɔ̈ɔ̈n ke pialde guɔ̈p cike gɔ̈ɔ̈r tïŋ ku thiëëcë në kë bi waar të nɔŋ en
kecirɔt wuɔ̈ɔ̈c. Ëyadɛ̈, yin lëu ba thiɛ̈ɛ̈c bë wëlkuɔ̈n ke pialde guɔ̈p cike gɔ̈ɔ̈r tuɔ̈c kɔc kɔ̈k ke
kuɔɔnyde pialde guɔ̈p. Të pënë yin kekä cake thiɛ̈ɛ̈ckë, ke yin lëu bë yi gäär athöör bi yi lɛ̈k kë
yenë ke pëën.
Yeŋa yetɔ̈ ke wëlciën ke pialde guɔ̈p?
Të de gɛm de kuɔny de pialde guɔ̈p cit mɛn de paandakim ku kɔc ke lec ku jɔl ya kɔc cie kɔc ke
kuɔny në pialde guɔ̈p ci mɛn de ɣän ke piööc, akut de kɔc ye kɔc kuɔ̈nybei ku kɔc lui në akuma,
keek ëbɛ̈n aye wëlkuɔ̈n ke pialde guɔ̈p lööm. Alëu bikë akëkööl kuɔ̈nke pialde guɔ̈p, käëkee
cenë ke yi ya them, wereek ëke cenë ke yi ya päl balɔ lɔ̈ŋ tëde luɔi, käke pialde guɔ̈p ëbɛ̈n ku
kɔ̈k, na juëcekë ëka löömkëkeek.
Yekë käŋö yekë ke looi?
Wëlke pialde guɔ̈p ayeke kuɔ̈ɔ̈tyiic ke yin nɔŋ nyic ku ka ye luɔɔi në këelöömë yen. Te lenë ye
luɔɔi në kë cenë ëlöömë ye, ke yin kɔn thiëëc.
wëlken aye ya yith, alɔgut ku thiɛ̈kë në luɔi de kɔc löm yen. abikeek ya dhill në täu, jɔtkë tëdɛ̈
ku leerbiyicde wɛ̈t aye thiaan bëyi gël. të jiëlë raanduɔ̈ɔ̈n de kony ka thïïk, ke ka piëët wereŋ lëk
kɔc.
Lɛ̈u ba wëlciën cike tɔ̈ɔ̈u yök yadë?
Kë tueŋ eba kɔc tɔ̈ kenë wël cɔl. Të kënë yin kuɛth në dhuŋ cenë ke cɔ̈tdu dhuknhom, ke yin
guɛlë.
Health Complaints Commissioner (Bɛ̈ny de pialde guɔ̈p) yenë ke raande luɔi në ka yekeguɛɛl në
biäk de kɔc ke pialde guɔ̈p ku jɔl ya akutnhom ci rɔt week keek ye wëlke pialde guɔ̈p muk në
victoria.
Gueel de muŋ de wël ke pialde guɔ̈p de agut de kɔc kedhie aa ye lɔ tɔ̈ nɔŋ bɛ̈ny de wël ke
nhomlääu.
Maktamda alëu bë yi kony në yök ka cökpiny de wëlku, ka kë bë juɛɛr në yinhom, gämde awäc
ku cuɔ̈r ka wɛ̈ɛ̈r në të yenë wëlke pialde guɔ̈p muk.
Konyda ayabac, acithiaan ku kacin raan yuku kony awärŋɛk.
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Cɔl Wɔ
Në kä juëc kɔɔr bake nyic në biäk de yithku ka wereŋ de guɛl ba thiɔ̈ɔ̈ŋ, nɛ̈më në
www.hcc.vic.gov.au
Nɛ̈më ka gätë wɔ në level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria 3000
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.
TTY/ röl de cɔ̈t: 133 677
Jaamë ku piŋ: 1300 555 727
Luɔɔi de wɛ̈ɛ̈r de wëlyic ku thook: 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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