
Lëu ba kuɔɔny yök 
tëno?
Kuɔɔny në kë rilic cï tuɔl̈ (bolith wennë räin 
ye kɔc tuaany dac lɛɛr panakïm)
në Guɛu keediäk (000) 
Të tɔ ̈ë raan në kë rilicic arëët lëu bï yen nyaai wëi.

Namba yennë diäär kuɔny yök mɛn ye luui 
në thɛɛ kee 24 yiic (DVConnect)
1800 811 811
Ee ya abac ku ye wël lɔgɔk ke jiɛɛ̈m̈ gam ku käke 
kuɔɔny ënɔŋ diäär cï kan ya yök në tɔŋ baai. 

Ajuiɛɛr de kuɔɔny ënɔŋ diäär abaköök
07 3846 3490
Jiɛɛ̈m̈ ë kɔc nhïïm ku wël ke jiɛɛ̈m̈ tënnë diäär ëke bɔ ̈
në bɛï cennë keek ye jam në thoŋë lïŋïlith në kë de 
tɔŋ baai ku tɔŋ de rum agonnë kɔc tɔc̈.

Namba de kuɔɔny ënɔŋ röör (DVConnect)
1800 600 636
Kuɔɔny lɔgɔk ye gäm röör cï ke yök ëke nɔŋ kä nuan 
keek në ruääidenic ku bɛïken yiic.

Rëŋ de baai ku meth në kuɔɔny  
(Family and Child Connect)
13 32 64
Ye kɔc yiɛn̈ wël lɔgɔk ke jiɛɛ̈m̈ tënnë bɛï nɔŋ mïth 
kɔɔr kuɔɔny. 

Na kɔɔr raan de gɛɛ̈r̈ ë thok ye jam në 
thoŋduɔn̈, ke yï yuɔp̈ë 13 74 68.

> Ye raan rɔt looi ke riɔɔ̈c̈ në raan cï yen thiaak 
wennë raan thiääk kënnë yen

> Cï raan de paanden wennë mäthken ye puɔl̈ 
në tïŋ, wennë cie bɛɛr jam në telepuun të 
tɔn̈në raan cï yen thiaak

> Ye rɔt yök ke cï pälwei wennë cie bɛɛr yök në 
wëu ke paanden wennë cie kä ke paanden ya 
bɛɛr lëu në yök

> Ye jam arëët në käke tiɛɛl cïï raan cï yen 
thiaak ya nyuɔɔth, ku jɔl ya käjuëc kɔk̈ cï mɛn 
de ŋeeny, wennë ye rɔt yök ke cï yïn lööm ba 
ya këde

> Ye lueel mɛn yennë raan cï yen thiaak ye dac 
rum ago kä ke tɔc̈ ya looi kennë yeen

> Të cï yen piɔü jɔt, cï piɔü niɔɔ̈p̈, cï rɔt nyaai në 
käŋ yiic wennë cï ciɛn̈ ŋɔẗh

> Bï ya naŋ kä cï ye nɔk̈ guɔp̈ cï mɛn de tëtööŋ 
cï but në ye guɔp̈, nɔŋ yom cï dhuɔɔŋ, nɔŋ 
thiany ë yuɔɔm de kɔü, wennë nɔŋ kë cï yen 
teem, ku ka lëu bï käjuëc kɔk̈ cïn raan nyic en 
ya guiɛɛr keek

> Bï ya jai bï mïthken ya waan ënɔŋ raan cï yen 
thiaak.

Yeeŋö yennë ye 
nyuɔɔth mɛn nɔŋ en tɔŋ 
në kɛm ke kɔc baai?
Anɔŋ kä ye ye nyuɔɔth mɛn nɔŋ en kë guum raan 
në kë de tɔŋ në kɛm ke kɔc baai. Ëkäkë aye: 

www.qld.gov.au/domesticviolence

Raan ëbɛn̈ 
anɔŋ löŋ 

bï ya tɔ ̈ke 
piɔl guɔp̈ 

baai

Wël bï yïn ya lëk ago kä ye tɔŋ në kɛm 
ke kɔc baai nyuɔɔth ya dac deetic ku 
kuɛɛr bï yïn ke kuɔɔny ya dac gam.

Dinka



Tɔŋ në kɛm ke kɔc baai ee rɔt looi të 
cennë raan töŋ tɔ ̈në ruääiic riɛlde 
ya lööm ku bï raandɛẗ mac në riɛlde, 
bï raan ya yɔŋ, wennë bï raandɛẗ ya 
riääcic. Ëkënnë ee rɔt looi në kuɛɛr 
juëc wääciic në ruääi gäkic, ku ye rɔt 
dac looi arëët ënɔŋ raan de baai  
(agut ce kɔc ke ruääi ku jɔl ya pathuɔü 
de raan) wennë ye rɔt looi baai.

Tɔŋ në kɛm ke kɔc baai akënnë gam ku 
ka lëu bï ya awäc në Authërelia. Ciɛɛŋ 
thɛɛr de paanduɔn̈ acie yen ëkë bennë 
tɔŋ në kɛm ke kɔc baai ya cɔk loi rɔt. 

Yeeŋö lëu ba ya looi 
wutduɔɔ̈n̈

Yeeŋö lëu ba ya looi ago 
yïn raan kuɔny?
Na nɔŋ raan nyic ke nɔŋ kë yee nyuɔɔth në kë de tɔŋ 
në kɛm ke kɔc baai, ke yï dɔc luɔɔi looi — yin ëka lëu 
bï ya yïnnë raan töŋ nɔŋ kë nyic. Ku kuɔɔnydu abï ya 
naŋ kë bï geer.

Yeeŋö lëu ba ya looi:
> Piŋ kë bïkkë lueel ku gam kë yekkë lëk yïn – ku 

duɔn̈në keek gäk.
> Thiɛc̈ keek në kë de yaaŋ cï rɔt looi në yee thaŋ 

kënnë ku ɣän piɛth kɔk̈ ke athiaan.
> Kuɔnyë keek agokë ya deet ëtë yennë yaaŋ ke 

cɔk niɔp ku ye mïth tiaam wudë.
> Jaamë në kuɛɛr juëc kɔk̈ lëu bennë keek ya cɔk tɔ ̈

të cïn kë näk keek. 
> Gämë keek kuɔny cï mɛn de ba mïthke ya tïŋ 

wennë ba keek ya thäl kuïn.
> Riɛüë lööŋkɛɛn bï keek ya tak në kä nhiaarkë 

keek, agut cë të kën yïn gam në kë yekkë lueel. 
> Yuɔp̈ë kɔckuɔɔ̈n̈ thiääk kennë yïn ye luɔɔi de jɔn̈yë 

tɔŋ në kɛm ke kɔc baai looi, ago yïn lɔ jääm në 
kuɛɛr piɛth kɔk̈ lëu bï yïn ke kuɔɔny ya gam ke yï 
cïï rɔt ye tääu në tɔŋic wennë cïï raan cï nɔk̈ bï 
tääu në kë bï wëike nyaai.

> Thiëc rɔt: ‘yë ëkë luɔɔi kënnë lëu bï yaaŋ dhil 
nyaai ënɔŋ raan cï yɔŋ’

Kë cïï lëu ba ya looi:
> Them ba luui në kë bï kuɔɔny dac bɛï të nɔŋ en 

tɔŋ cï rɔt looi në kɛm ke kɔc. Yïn lëu ba bolith 
yuɔp̈ në guɛu keediäk (000)

> Luel të cennë raan cï awäc looi rɔt thiaan thïn, 
wennë të kɔɔr bï yen kɛt thïn. Të yen raan ë 
kɔc läät ku ye kɔc yɔŋ, mäthke wennë raan de 
paanden.

> Them ba thɔɔ̈r̈ wennë raan näk kɔc të nɔŋ en kä cï 
ke nyuɔɔth lëu bï wëi ke raan ya nyaai. 

> Piööcë rɔt në kuɛɛr juëc kɔk̈ yennëke tɔŋ në kɛm 
ke kɔc baai luɔɔi thïn ku ba nyooth de kä ye wëi 
nyaai ya dac deetic.

> Jaamë në kë de tɔŋ në kɛm ke kɔc baai ku luɛɛlë 
biyic ënɔŋ raan ëbɛn̈ ago kë ya piŋ apiɛth. 

> Yïk duciɛŋ̈ ëye nyuɔɔth mɛn nɔŋ yïn riɛɛ̈ü tënnë 
röör ku diäär.

> Yïk ciɛɛŋ yennë kɔc thɔɔ̈ŋ̈ nhïïm në kɛm ke röör 
kennë diäär në wutduɔn̈ic, ɣän ke wëi ku jɔl ya 
ɣän yennëke pol thïn. 

> Thɔɔ̈ŋ̈ë duciɛŋ̈ piɛth ye kɔɔr arëët në yï piɔü ku 
cɔk them mäthdu, raan de paanduɔn̈ ku kɔc ke 
wunduɔn̈ bïkkë ya kuanycök.

Yeeŋö yennë tɔŋ në kɛm 
ke kɔc baai?

Mïth alëu bïkkë 
piɔɔ̈ẗh ya riääk 

wennë bïkkë ya 
tiaam në kë de 
tɔŋ në kɛm ke 

kɔc baai 

Tɔŋ në kɛm ke kɔc 
baai alëu bï naŋ 
kärilic ye keek 

nyuɔẗh kɔc cï mɛn de 
thuɔɔu ku kë cï raan 

nɔk̈ guɔp̈.

Ee këthiekic arëëtic 
të bïn wël ke jiɛɛ̈m̈ 
ya kɔɔr ënɔŋ raan 
cï piɔɔ̈c̈, të nɔŋ en 

raan nyic ke cï yɔŋ. 
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