
Yïn nɔŋ löŋ
ba rɔt ya yök ke yï
piɔl guɔp̈ baai 
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Tɔŋ në kɛm ke kɔc baai akënnë 
gam ku ka lëu bï ya awäc në 
Authërelia. Ke cïn adiɛɛr mɛn ye 
yïnnë ŋa wennë yï bɔ ̈tëno, tɔŋ në 
kɛm ke kɔc baai alëu bï raan ëbɛn̈ 
ya tiaam ku ke rɔt looi në wuɔẗ yiic 
kedhiɛ. 

Kuɔɔny atɔ.̈ Na ye rɔt yök ke nɔŋ kë 
tiam yïn, ëka piɛth ba ya thiɛc̈ në 
kuɔɔny. Na kɔɔr kuɔɔny ke yï, kɔɔr:

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. 

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.
Namba de pïïr (Lifeline)
131 114
Kuɔɔny të ye yïn rɔt yök ke nɔŋ kë tiam 
yïn në rɔtdu në thaa ca yök aköl wennë 
wakɔü.

Rɛɛ̈r̈ë wennë raan ë yï yɔŋ wennë 
ye rɔt yök ke yï riɔɔ̈c̈ paanduɔn̈, 

ke yï duɔn̈në rɔt ë yök ke ye yïn ë 
cak en. Acïn kë lëu bï yïn ya riääc 

guɔp̈ wennë ba rɔt maan.

Ciɛɛŋ thɛɛr de kuanduɔn̈ acië yen ëkë 
bennë tɔŋ në kɛm ke kɔc baai ya cɔk 

loi rɔt. 

Ruääi piɛth arëët ee ruääi cennë kɔc 
röth gam, yekë röth kuɔny ku yekë 
nyïn tïït në röth. Acïn raan ye kɔɔr 

bï ya riääcic baai paanduɔn.

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



Ye raan cï yï thiaak, raan de paanduɔn̈ wennë 
raan ë nyin tïït në yïn; yï cɔk riɔɔ̈c̈ në yaaŋ ë 
töŋ de kee käkë? 

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, ago raan ya yɔŋ, 
wennë bï raandɛẗ ya riääcic. Ëkënnë ee rɔt 
looi në kuɛɛr juëc wääciic ku kee rɔt dac 
looi në ruääiic tënnë kɔc ke baai wennë ye 
rɔt looi baai.

Të nɔŋ en kë de kee käkë cï rɔt 
luɔï yïn, ke kënnë yennë kee tɔŋ 

në kɛm ke kɔc baai.

Yaaŋ de wëu
> Ye wëukuɔɔ̈n̈ ca keek looi wennë wëukuɔɔ̈n̈ 

ye keek yök ënɔŋ Centrelink (Centrelink 
benefits) nyaai enɔŋ yïn? 

> Cïï yïn ë gäm wëu juëc ye keek kɔɔr në 
piɔn̈duic wennë mɛnhdu?

> Yee kä ye keek ɣɔɔc nhiaar bï keek kɔn ya tïŋ 
ku bï yïn ya lëk kä ba keek ya ɣɔɔc? 

> Ye yï pëën ba luɔɔi ya guik? 

Yaaŋ në kë de tɔŋ
> Ye yï jäpwei, ye yï yup, ye yï dec në yï röl, 

ye yï wec në yecök, wennë ye yï biök në dɛẗ 
peei?

> Ye yï jɔɔ̈n̈y ago cië lɔ ̈panakïm bï yï lɔ töök në 
tuaany wennë cïï yïn ye gäm kuïn dït wennë 
pïu juëc?

Yaaŋ ë rum në kë de tɔc̈
> Ye yïn cɔk loi kä ke tɔc̈ yen ke yï rum të cïn en 

kɔɔr (agut cï të cen yïn thiaak)?
> Ye yïn riääcic në luɔi yen en kɔɔr yïn nɔk̈ të cïn 

tɔc̈ wennë yen?

Yaaŋ në wël ke lɛɛ̈ẗ
> Ye kuɛɛ̈ŋ̈ wennë ye wël ke lɛɛ̈ẗ lëk yïn?
> Ye yï riɔɔ̈k̈ guɔp̈, cïï wëlku ye gam, wennë ye 

yï läät, në ɣän tɔn̈në kɔc juëc thïn? 

Yaaŋ në kë de kɔc nhïïm ku täk
> Ye yï cɔk yök rɔt ke yï cï nhom ciɛn̈ luɔɔi, ye 

yïn cɔk riɔɔ̈c̈ guɔp̈, ke yï cï yök rɔt ke yï cï 
ciɛn̈ kuɔɔny, ye yï cɔk niɔp piɔü wennë ye yï 
riääcic? 

> Ye yï riääcic në tɔŋ wennë ye yï nɔk̈, wennë 
mɛnhdu, kɔc ke paanduɔn̈ wennë läi mac 
keek baai.

> Ye päthpɔɔt (passport) du lööm wennë ye 
yi riääcic në kë yenne lueel wu bï yïn jɔt në 
Authërelia ku bï yï dhuɔk̈ paanduɔn̈?

> Ye yï riääcic në kë yen en kɔɔr bï yïn wennë 
mɛnhdu jatwei?

> Ye kë ba ya cieŋ kan lueel, ya tïŋ ku/wennë ye 
kueen?

Yaaŋ në kë de ciɛɛŋ thɛɛr ë kuanduɔn̈ ku kä  
ke wëi 
> Ye yïn cɔk riɔɔ̈c̈ guɔp̈ në kë de ciɛɛŋ thɛɛr ë 

kuanduɔn̈ wennë kä ke wëi wennë kä ya kë 
keek looi? 

> Ye yïn pëën ba ya jam në thoŋduɔn̈ nhiaar 
ku ba ya lɔ të de käkë ciɛɛŋ thɛɛr ë kuanduɔn̈ 
wennë të de kä ke wëi?

> Ye kä ke wëi wennë kä ke ciɛɛŋ thɛɛr de 
kuanduɔn̈ ya kë lëu bï yïn ya nɔk̈ wennë ye yïn 
cɔk loi kä cïï keek kɔɔr në yï piɔü ba keek ya 
looi? 

> Ye yïn riääcic të kënnë kä ke thiɛɛ̈k̈ cuatpiny?

Yaaŋ në kë de ciɛɛŋ
> Ye kɔɔr bï ɣän kedhiɛ ye yïn ke lɔ thïn ya 

yennë ye lueel, bï ya yennë ye lueel ë raan ba 
ya tïŋ, wennë bï yïn ya thiɔɔ̈k̈ nhom ɣöt ka ye 
yï jɔɔ̈n̈y ba kɔc ke paanduɔn̈ wennë mäthku ya 
tïŋ. 

> Ye daai arëët në kä ye keek lueel në telepunic 
ku kä ye keek looi në social media (cï mɛn de, 
Facebook, Instagram)?

> Ye rɔt yök ke cï yïn lööm ba ya këde ku ye dac 
naŋ tiɛɛl të ye yïn jam wennë kɔc kɔk̈?
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