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ƔƐN ACÏ GÖR MƐ̈NHDIƐ̈ B Ï Ï 
P ÏŊDE THEM.  
YEŊU GƆ̈R BA NYIC?

Mɛn̈hdu abïï caar në pial ë guɔp̈de në kajuɛc̈ yïïc 
arëët në wiik tueŋ ken ke pïïr. Töŋ de kä ke yee 
thëmë anɔŋ yic thëm de cuɔk̈ pïŋ. 

Cäär de pïŋ abïï looi të puɔcë meth dhiëëth të lëu 
yen rɔt ku alëu bïï looi panakïïm ke yï kënë guɔ 
lony ka të cïn ë y ï thöl ë luny, ka akutnhom de 
baaiduɔn̈ ciɛŋkë.

Mëdhiëëth aalëu bïk kuec ke ke cï gɛm riɛl lëu bïnë 
mïthken puɔckë dhiëëth them në pïŋ. Wɛẗ kän abïï 
gät në Buŋ ë Pial-ë-guɔp̈ de mɛn̈hdu yic (Buŋ Malak). 
Yïn abï thiëëc ba yï cin jiɛɛt në poom yic ku bï 
nyuɔɔth lɔn ë göör bïnë mɛn̈hdu them ku jaai ë.

Na ca lɔc bïï mɛn̈hdu cɔk acï them në cuɔk̈pïŋ, kë 
yïn adhiac ke yï lëkë në thëm de pïŋ de mïth ku kë 
ye piath de.

YEŊU YENË THËM DE PÏŊ 
LOOI?
Kë cït mɛn̈h tök leer në mïth keerou në mïth kee 
1000 yiic aacie nyiɛc piŋ apuɔth.

Apuɔth arëët ku bïï dac yök na ye mɛn̈hdu nyiɛc piŋ 
apuɔth ka cie nyiɛc piŋ apuɔth ago yïn kekë mɛn̈hdu 
nyiɛc yök ke wëët kony week.

Në thää bïï meth wɛẗ tueŋ de jäl lueel, kë keek aacï 
piŋ në të yee ok jiɛɛm thïn në ruɔɔ̈n̈ tök.

Na cï meth ye piŋ apuɔth në yee thää ë, jamden ku 
pöcden de wël aalëu bïï garic në cuɔk̈ pïŋ.

Na gör wël kɔk̈ ka të cïn yïnhom geer ku gör bïï 
mɛn̈hdu them në cuɔk̈ pïŋ, ke yïn dɔc jam kekë ran 
muk ajuɛɛr de SWIS-H tɔ ̈në baai duɔn̈ na lëu rɔt.

YEŊU GÖR BA YA LOOI Ë TË 
JƆL MƐ̈NHDIƐ̈ LÖK Ë DÏT?
Pïŋ acï lëu bï yaa dhiac kë tɔ ̈në nyinde yic të jɔl 
thää lök ë dit. Apuɔth arëët ba mɛn̈hdu ya bɔɔ̈k̈ ba 
të yen ye liep dhuɔk̈ thïn, ku të pöc yen në jam thïn 
ku jɔl ya të yen piŋ thïn nyic.

Yïn alëu ba kak cï ŋöt tiŋ Athör dun Pial de guɔp̈ 
(Buŋ Malak) wa kak cï ŋöt waraŋaŋ e kɔu ku ba pial 
de menhdu kuanycɔk.

Na diɛɛrë në të yee mɛn̈hdu piŋ thïn  ka të yen ye 
liep luɔɔi thïn ku të pöc yen në jam thïn nhiäk tueeŋ, 
apuɔth ba juiir bïï pïŋ de mɛn̈hdu them. Thiëc dïktor 
de pandu bï yïn tuɔɔc të lëu bïn ë pïŋ de mɛn̈hdu 
lɔ  them thïn.

Pïŋ ayee them në guɔẗ ë run tɔ ̈raan ë ke thïn.
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YÖK WËL KƆ̈K KE LËK NEM YE  
WƐBTHAIT TƆ̈ PI INYË

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

 

Kä ke jam/Wël kë rɔm̈



WARGAŊ Ë KUËËT Ë NYIN DE PÏŊ
Mɛ̈nh puɔc ë dhiëëth agut 
yen pɛ̈i kee 3

Ee röl piŋ

Ee biɛt të piŋ yen röl nyic

Ee ye thok looi ë dha dha dha

Ee jam piŋ ku tïŋ ran jam nyin

Pɛ̈i kee 3 leer në pɛ̈i kee 6 Ee ye nyin ka ye nhom wɛl të bëëi röl thïn

Agɔl bi jam yaa käär yic

Ee dɔl ku ɣeeu ago miɛt ë puɔ̈u ka rɛ̈ɛ̈c ë puɔ̈u nyuɔɔth

Pɛ̈i kee 6 leer në pɛ̈i kee 9 Ee lɔ ‘dada’ ‘ma-ma’ ‘baba’

Ee yic lɔ jiriiŋ bï kɔc ke nyïn wɛ̈l e

Ee kë cïï ‘rɛɛc’ deet ku jɔl ya rin ke

Ee kët de diɛt ku diɛ̈ɛ̈r deet

Pɛ̈i kee 9 leer në pɛ̈i kee 12 Ee röl de kɔc kɔ̈k käär yic

Ee wël puɔl yiic cït yïk ‘baba’, jö, kuura deet yic

Ee ye nhom wɛ̈l röl koor jam

Ee wɛ̈t den cï pɔ̈ɔ̈c tueeŋ lueel

Pɛ̈i kee 12 leer në pɛ̈i kee 
18

Ee ciɛ̈t kë ye wël jöt deet yiic në wik yic

Ee jiɛ̈ɛ̈m puɔl yic cïmɛn ë ‘bɛ̈ɛ̈i ë kuura’ looi

Ee kɔc nyooth, ee bak de guɔ̈p nyooth ka nyooth kä ken ke pol 
na thiëc ë yen

Ee cool kë pɔ̈c në wël jöt ku bï ke ya lueel acɔk ya yenë cï yenë 
keek ë piŋ/deet apuɔth

Pɛ̈i kee 18 leer në pɛ̈i kee 
24

Anɔŋ wël kee 100 leer në 200 ye ke dac lueel në thää thok abɛ̈n

Ee piŋ në akëkööl ku diɛt puɔl yiic

Ee wël keerou ka wël juɛ̈c mat cïmɛn ë ‘pïu kɔ̈k’
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