
 

Dinka (Thuɔŋjäŋ) - Coronavirus (COVID-19): Hotlines for available support – Information for Queenslanders                         

Dinka (Thuɔŋjäŋ) 

Kuɔɔny Tɔ̈  

Kuɔɔny Tɔ̈ 

Në gɛrë thïëc në biäkde COVID-19 cɔl Mäktäm ë Pial de Queensland në 134 COVID (13 42 68) yic Aabë yïn lɛ̈k kë ba 
looi.  Naa wïc dugëër, thïëcë në tök të cööt yïn. Eya abɛc 

Nïmïra ë Kony de Pial ë Nhom ku Piath 

Naa ye yök kë rilic apɛi ba latueŋ apiɛth kenë ɣäla de COVID-19, kë yï cɔl nïmïra de Kä Juëc ke Cieŋ Cï Dɔ̈r në 1300 

079 020. Thiëcë në dugëër na kɔr/wïc/gör bï yïn kuɔny në thok. 

Nïmïra de tëlëpun Wɛ̈të cɔ̈t Thää Tɔ̈ këdɛ ̈

Thiëcë në dugëër na kɔr/wïc/gör bï yïn kuɔny në thok. Eya abɛc  

000 Në baŋde gɛrë kony ë rot tɛɛm 
Nïn ku thää kedhiɛ (thää ke 
24 në köl tökïc, nïn ke 7 në 
läät tökïc) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Kuba gɛrë käke pialë nhom de juɔɔ̈r̈ yök 
Nïn ku thää kedhiɛ (thää ke 
24 në köl tökïc, nïn ke 7 në 
läät tökïc) 

1800 188 189 
(Queensland Transcultural 

Mental Health 
Centre)(panakïm pialë 

nhom de Queensland ë tëëk 
në kuɛtkuɛɛt wääc yiic) 

Naa wïc ciɛɛthë pialë nhom de ciɛɛŋ lacök aguɔrë ba tuaany ku 
yïlany wïc yök, wälë yïn awïc kuɔɔny bïn panakïm tïïtë nyin de 
pial ë nhom ë juɔɔ̈r̈ yök 

Aliɛp/aɣɔr̈ Aköl tök agut cë 
Aköl dhïc, 8:30 am agut cë 
4:30 pm 

 
1300 079 020 (Nïmïra de 
Rɛk̈ ë Ciɛɛŋ Wuöt Wääc) 

 

Naa ye yök kë rilic ba larok kenë ɣäla de COVID-19. 
Nïn ke luɔi kepɛ̈c (Aköl tök 
– Aköl dhïc) 

134 COVID (13 42 68) 
  

(Pial ë Queensland) 
Në gɛrë thïëcë biäkde nyuuth ke pialë juɔɔ̈r̈ në këde COVID-19 

Nïn ku thää kedhiɛ (thää ke 
24 në köl tökïc, nïn ke 7 në 
läät tökïc) 

1800173349 
(Community Recovery 

Hotline) 

Naa tɔ ̈në wëëŋic ku yïn awïc kuɔnyë yök de cäm, yïlac, wälë kä 
riliic kɔk̈. 

Nïn ku thää kedhiɛ (thää ke 
24 në köl tökïc, nïn ke 7 në 
läät tökïc) 

 

Yïn lëu ba thön de KOBIT-19 cï geric yök ëtënë www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-
19/support-and-resources/translated-resources. Yïn lëu ba kä juëc yök ayɛdɛ̈ në www.health.qld.gov.au. 

 

Coronavirus (COVID-19): Nïmïraa ke kuɔny tɔ̈ 

Thön tënë kɔc ke Queensland 
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