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Yïn e mɛn yïn a lëu ba mänh dun kënë 
dhïëth gël të nɔŋ toŋgolo mënë gӕc ë lïëc.
■ Acï yök në kuȣnic na dȣk ke bï yï toom 

në wäl ë toŋgolo ke yï lïac a puɔth, 
ku e man-meth ka mɛnh de.

■ Tuӕm ke yï lïac (a ye ŋuän në wiik ka 28) 
wët de yïc; guӕp du e rim bȣi ku jɔl kë lɔ 
të nɔŋ meth ke këcë guɔ dhïëth. Kek rim 
kë aye mänh du gël agut ë bë dït ku bë 
tuӕm lëu në wiik ka 6.

■ Toŋgolo e tuany dït wuӕk de ku ye ɣɔl, 
ɣɔl nɔŋ kam ku tök arët. E guɔt raan yen 
aye dɔm, ku e nyin jal dït (ku alëu bë 
raan nɔk) të nɔŋ mïth, ku e të nɔŋ mïth 
puɔc ke dhïëth këc tuӕm lëu.

■ Ku yen ya apuɔth arët ba muk nhom ba 
kɔc tӕ baai, bë yök ke manhë lual bïk 
röt gël të nɔŋ toŋgolo. Muk nhom bï 
tuӕm mïth kök kë bë loi, ku thïc kɔc 
mïth muk ku kɔc ë ruäi këc ke toum në 
wäl ë toŋgolo në run ka 10 yic ba ke 
muk nhïïm bik ke tom në kam ë wiik ka 
rou ka ke këc  guɔ yök ka mänh du.

■ Të nɔŋ yïn acir ba liac, kua liac ë, ke yï 
jamë  ka dïktor, pan-akïïm aborïgïnɔl ka 
ɣän juëc kök ye kɔc toom të liac yïn.

Tuӕm Ka lëu ba ke loi

Toŋgolo Diär liac nɔŋ pȣI ka dhorou (aye ŋuän në wik ka 28)

Juëi Diär liac tӕ në  guӕt kam te tӕ kek thin në liȣc yic, kek diär tӕ ciȣl ka cïk 
thiӕk ka dhiëth në peen ee juëi dɔm

Dinka
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Të cïn manh-du dhiëth
Dänlod kë ye cɔl ‘dɔm köl de tuӕm‘ 
(‘Save the Date to Vaccinate’) në telepun yic
Kë ye cɔl ‘dɔm köl de tuӕm‘ telepun app e yï yiȣk 
köl dun de tuӕm ku duӕk ba nhom määr në köl 
de tuӕm de manh du të cen ɣët. Yïn a lëu ba  
lɔ ëya ‘dɔm köl de tuӕm’ wɛbthaat tӕ  
www.immunisation.health.nsw.gov.au bïn 
këk tuӕm bi yï kony, agut cï bïdïoth juȣc kӕk.

Të cïn tuӕm në kam ë liac yïn 50 në 
mïth-lual në ruӕn thok ye dhiëth në 
pan-akïïm dït a lɔ dhuk ke ke tuany në 
toŋgolo – 40 në ye mïth kë a ye gör bi ke 
tääc pan-akïïm në wët ë tuany den.

Dëk na tuӕm nɔŋ kë ye gël te liac yïn?

Toŋgolo TË CÏN tuӕm në liac 
yic e mith juëc dɔm

Toŋgolo KEK tuӕm të liac  
e mith lik dɔm

Të ye diär ëbën ye dhiëth pan-akïïm të cïn 
ke ya toom në ke liac, ke mïth ka 4 abɛc 
kek alëu bïk ya tuany në toŋgolo në ruɔnic.

Dänlod  
app  
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