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Mïth apuɔth bïï ya caar në akïm de pial ë guɔ̈p:
•	 të dhiëëc ë meth
•	 të cïï meth naŋ wik 

1 leer në wiik kee 4
•	 të cïï meth naŋ wiik 

kee 6 leer në wiik 
kee 8

•	 të cïï meth naŋ pɛ̈i 
kee 612 months

•	 të cïï meth naŋ pɛ̈i 
kee 12

•	 të cïï meth naŋ pɛ̈i 
kee 18

•	 të cïï meth naŋ run 
kee 2

•	 të cïï meth naŋ run 
kee 3

•	 të cïï meth naŋ run 
kee 4

Na nɔŋ kë dir yïn tëde pial ë guɔ̈p de mɛ̈nhdu, ka në cil ku dïtde yic, ka 
në rëërde yic në kɛm ke cär ë guɔ̈p cïï lueel kë, ke yïn lɛɛr ë mɛ̈nhdu 
tënɔŋ dubëny de mïth ku kuat ka lɛɛr ë tënɔŋ dïktor.

Wël ë lëk tënɔŋ mëdhiëëth
Ajuɛɛr de Pial ë Guɔ̈p ku mëluui ë pial ë guɔ̈p tɔ̈ NSW e mïth ku kuɛt 
ken kony në rëër den de pial ë guɔ̈p ku pïïr puɔth. Ku ba wël juɛ̈c kɔ̈k 
ke ye käk tïŋ, lɔɔr në wɛbthait towww.health.nsw.gov.au

Akutnhïïm ë pial ë guɔ̈p de mïth kor
Akutnhïïm ë pial ë guɔ̈p de mïth kor aye mëdhiëëth tɔ̈ NSW ëbɛ̈n luui 
abac të cïn wëu. Anɔŋ yiic tuɛny ku dubëëc ke mïth ku kuat mɛn ye 
nyïn tïït në pial ë guɔ̈p, cil ku nyiɛc pïïr den, pöc den ku aye ë muɔ̈ɔ̈k 
de mïth gaam ëya. Ku ba akutnhïïm ë pial ë guɔ̈p de mïth kor thiääk ke 
yïn yök, lɔɔr në apäm tɔ̈ në wɛbthait kän yic: www.health.nsw.gov.au/
services/pages/default.aspx

Tuɛny dït kɔ̈k ke mïth tɔ̈
Akïm (dïktor) du ka akïm de kuatdu yen e ran lëu bï mɛ̈nhdu ya tïŋ na 
cï tuaany, ka të nɔŋ yen kë dir yïn në pial ë guɔ̈p de mɛnhdu yic. 
Dïktordu yen e tuaany beec, ku tooc yïn tënɔŋ akïm dït kɔ̈k ku, na gör 
ë, alëu bï pial ë guɔ̈p de mɛ̈nhdu ya tïŋ.

Akïm de mïth yen e nyin tïït në pial ë guɔ̈p de mɛ̈nhdu. Yïn adhil 
awereŋ cïï dïktordu yï tuɔ̈ɔ̈c bɛ̈i ku baa mat ruk kekë dïktor ë mïth.

Cär de pial ë guɔ̈p ku cär de cil ë mɛ̈nhdu
Yïn apuɔth ba mɛ̈nhdu yiɛ̈n dubëny de mïth ku kuat tɔ̈ në akutnhom ë 
pial ë guɔ̈p de mïth kor, ka yiɛ̈n ë dïktordu, ku bï pial ë guɔ̈p ya caar 
në yee run kë yiic ëbɛ̈n. Cär käk kedhiɛ apuɔth bïk röt ya looi në 
nyindhiɛ në wɛ̈t ye kek dïktor ku dubënydu kony në buɔ̈th ë cök de pial 
ë guɔ̈p de mɛ̈nhdu ku cil de yic ëbɛ̈n ku kony kë akïm në nyïc de kä 
ril yiic tɔ̈ ke mɛ̈nhdu. Acɔk ya yen ë cïn yïn kë dir yïn tëde pial ë guɔ̈p 
de mɛ̈nhdu ka në cil de yic, ke yïn adhil ba mɛ̈nhdu ya lɛɛr në cär de 
pial ë guɔ̈p yic në thaa thok ëbɛ̈n.
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Nyic:  Cär de tuɛnytuɛny tɔ̈ ku wëëŋ ë thok den acie këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n tiiŋ 
thok në 100%. Në thaa dɔ̈ cär de pial ë guɔ̈p ka cär de 
tuɛnytuɛny alëu bï kä ril yiic tɔ̈ në raan guɔ̈p nyuɔɔth të liu kek 
thïn, ka në thaa dɔ̈, alëu bï tuaany kath nhom kë cï kɔn yök. Në 
thaa dɔ̈ tuaanydɔ̈ alëu bï rɔt tɛ̈ɛ̈m kë mɛ̈nhdu cïï thääp ë car ë 
guɔ̈p. Kän yen ayen piath ba ya lɔ në kaam cïï ruk kekë dïktor yic 
ëbɛ̈n ku ba kä ke thiëc cïï yiɛ̈n mëdhiëëth bɛ̈ɛ̈r ëbɛ̈n në ye buŋ 
kän yic.

Cär de pial ë guɔ̈p de mɛ̈nhdu, cil ku dït de 
Ajuɛɛr de kä ke thiëc tënɔŋ mëdhiëëth ye cɔɔl cär de të dïït meth thïn 
tënɔŋ mëdhiëëth  e tɔ̈ në cär ë pial ë guɔ̈p thok ëbɛ̈n, gɔl töŋ ë nɔŋ 
mɛ̈nhdu pɛ̈i kee 6.

Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë apuɔth ke yïn kën meth guɔ räth (lɛɛr) në cär 
yic, në wɛ̈t ye kek yïn wek ë dïktor ka dubëny de mïth ka kuat kony në 
nyïc de kä dir wek në pöc de meth yic, ku në cil de yic ku në rëër de 
yic ëbɛ̈n.

Yïn ku akïm dɔ̈ ye yïn mɛ̈nhdu räth thïn adhil kä ke pial ë guɔ̈p de 
mɛ̈nhdu gätpiny në ye buŋ kän yic. Anɔŋ bak lëu bïï yïn kɔ̈k gör ba gɔ̈t 
gätpiny thïn.

Tïït ë nyin de cil ë mɛ̈nhdu ku dït de
Mïth ëbɛ̈n aye cil ku dït den lɔ kë wääc yiic. Apuɔth ba cil de mɛ̈nhdu 
ya caar ku ba nyin ya tïït në kä ril yiic lëu bï mɛ̈nhdu yök ku ba ke dac 
ya cɔ̈k piny.

Cil ku dït de mɛ̈nhdu aye bɔ̈ɔ̈k në ɣän juɛ̈c:
•	 Bï yïn mɛ̈nhdu ya caar të cïï kaam lɔ ku bɛ̈r ë kä ke thiëc cɔl ‘cär de 

të dïït meth thïn tënɔŋ mëdhiëëth’ tɔ̈ në ye buŋ kän yic. 
•	 Bï akïm mɛ̈nhdu ya caar në pial ë guɔ̈p në kaam cïï lueel
•	 Bïï mɛ̈nhdu caar guɔ̈p në tuɛnytuɛny tɔ̈ ku wëŋ thok
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Tënɔŋ mïth puɔc ë dhiëëth
•	 Ler piny në agen nhom ka të 

yen ë ke waar thɛ̈r thïn.
•	 Dec në kä thii kor
•	 Nyop në pïu tuc cï wɛ̈l në 

meth guɔ̈p
•	 Cääm de kä ye kɔc Wook ka 

caam de wɛl ë panakïïm
•	 Löny de meth në raan cin.

Mïth nɔŋ run kee 3 leer në run 
kee 5
•	 Löny de në ajala kɔ̈u ka në 

käke pol kɔ̈u ka kɔ̈k yenë yith 
tɔ̈ baai.

•	 Kɛ̈c de jö
•	 Nyop në kä tuc
•	 Löny në awëër nyin ku löny në 

pöm nhom
•	 Bɛɛr ë piny në thurumbil në 

ɣän yenë kuëëth thïn
•	 Mou në ɣän ke laak, ka puɔ̈l 

kënë rɔk apuɔth.

Mïth nɔŋ pɛ̈i kee 12 leer në run 
kee 3
•	 Dec në mïïth cï puɔth ku kä thii 

kor nyïn
•	 Löny në thöny tɔ̈ nhiaal, löny në 

tërolï nhom ka thöc yenë mïth 
thööc ka lony në dëgoŋ yic.

•	 Nyop në pïu tuc tɔ̈ në Mathura 
yic tëde laak ka miit ë piny de 
töny ë thät në mac nhom

•	 Cääm de kä ye kɔc wook, cääm 
wɛl ë panakïïm ku kä ke lɔ̈k baai 
mɛn gör bïï ya tɔ̈ɔ̈u në mïth

•	 Nyop në mac ku kɔ̈k yenë tuuc
•	 Bɛɛr ë piny në thurumbil në ɣän 

yenë kuëëth thïn
•	 Mou në ɣän ke laak, ka puɔ̈l 

kënë rɔk apuɔth.
•	 Kɛɛc ë piny në thööc nhom ku 

kɛ̈c kë kä moth thook yiic
•	 Löny në kä ke pol nhïïm
•	 Riŋ në pöör nhom ke cï daai
•	 Löny në awëër nyin ku löny në 

pöm nhom

Tiɛ̈t de Meth
Kä juɛ̈c ye mïth yiɛ̈n ɣäntöök në mɛɛth yic ku kɔ̈k juɛ̈c ye röt tɛɛm thïn 
aye gël. Ku ba të ye gɛ̈l mïth tïŋ, ba wël ku kɔ̈k juɛ̈c kɔ̈k ë gël de mïth 
lööm, lɔɔr në www.kidsafensw.org ku lɔɔr në www.health.nsw.gov.au/
childsafety.

Gël de mïth në thurumbil yic apuɔth bï rɔt nyiɛc ya looi. Të riŋ yïn në 
thurumbil, mïth kedhiɛ gɔl në mɛ̈nh puɔc ë dhiëëth leer në mɛ̈nh nɔŋ 
run kee dhorou adhil bïk ya tɔ̈ në thöc thöŋ ke run ku gup ken ku cii 
thöc nyiɛc kuɛn piny apuɔth. Ku ba wël juɛ̈c kɔ̈k lɔ yök, lɔɔr në www.
rta.nsw.gov.au/roadsafety/children.

Kä lik lëu bï yïn diir në gël de mïth yic aye:
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Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

    Gam       Jai
Nɔŋ kɔc ruääi kekë mɛ̈nh puɔc ë dhiëëth ë cï kan miŋ  
ka cïï pïŋ den yic kan riɛl ɣɔn yee kek mïth?   

Nɔŋ ran tɔ̈ në kuat duɔ̈n yic cïï daaide kan riääk në mɛɛth yic?    

Nɔŋ kɔc ë ruɛ̈n thiɔ̈k yic kekë mɛ̈nh puɔc ë dhiëëth ë cï  
kan cɔr në nyin tök ka nyïn kaa rou ëbɛ̈n?   

Në liëc yic, cïï man meth toom në wɛ̈l de rubella,  
thaitogalobairɛ̈th, tokthopëläthmothï, ɣɛ̈p, ka tuaany  
dɔ̈ ye naŋ atuɔ̈c ka akuɔ̈ɔ̈k?  

Në dhiëthde, ë thëm de thiek ë mɛ̈nhdu kor në 1500 gëräm,  
ë gör bïï kan tääu ɣön de muɔ̈ɔ̈k ë wëi në nïn kee rou lɔtueŋ,  
ka ë gör aliir de wëëi në thaa kee 48 yiic lɔtueŋ?   

Ë mɛ̈nhdu dhiëth kekë kä ril yiic kɔ̈k niɔp në ye guɔ̈p?   
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Thëm ku böök de dït ë mɛ̈nhdu
Thëm de bɛ̈r ë mɛ̈nhdu, thëm de thiɛkde, ku thëm de nhomde e yïn lɛ̈k 
të dïït mɛ̈nhdu thïn. Akïmdu ka dubëny de mɛ̈nhdu apuɔth bï kä cïï 
them ya gätpiny të ciɛɛr ë pial ë guɔ̈p de meth ku thiɔ̈ɔ̈ŋ awereŋ de dït 
ë meth yic.

Mïth ëbɛ̈n ayee cil ku dït den yic wuɔ̈ɔ̈c. Acɔk ya yen ë puɔth thëm de 
tök bï mɛ̈nhdu nyuɔɔth në të dïït yen thïn, ë ka puɔth ba mɛ̈nhdu ya 
them në käjuɛ̈c në kaam cï rɔt thɔ̈ɔ̈ŋ ku ba dït de jal deet apuɔth.

Na gör yïn wël juɛ̈c kɔ̈k tëde të yee awereŋ de dït ë meth luui thïn, ë 
ka puɔth ba lɔ në www.who.int/childgrowth/en and  
www.cdc.gov/growthcharts.

Acïn mïth kee rou lëu bïk thöŋ, kë tɔ̈ thïn anɔŋ ajuɛɛr ye kuany cök 
yenë dït de guɔ̈p ë mïth bɔ̈ɔ̈k thïn. Thëm de rïŋ tɔ̈ në guɔ̈p (BMI) ayenë 
raan caar cï ŋuɛɛt arët, ka cï guɔ̈p bɛ̈n bei apuɔth cï kë de, ka cï raan 
cuai abï thiɛk arët. BMI cïï thɔ̈ɔ̈ŋ thok kekë run ë raan yen ayee 
akutnhom de Pial ë Guɔ̈p de Baai ku Akutnhom de Göör ë Nyic göör 
bïnë dït ë guɔ̈p ku thiɛk de mïth ya them gɔl në run kee rou. Awereek 
ye gɔ̈t yiic käk aye gup ë mïth nyuɔɔth këke lɔtueŋ në cil ku dït. Yïn 
alëu ba käke thëm de BMI yök në kuëër yic në: www.healthykids.nsw.
gov.au/parents-carers/faqs/what-is-a-healthy-weight.aspx.

Apuɔth bï guɔ̈p tɔ̈ kë dhïl ku ril tënɔŋ mïth lɔtueŋ në cil ku dït. Apuɔth 
bï wëi tɔ̈ në meth kɔ̈u ku athiɛkde rɔt ya thɔ̈ɔ̈ŋ në thaa thok ëbɛ̈n ku 
kän aye muk cök në kä ye meth cam ku dek (mïïth ku kä ye dek) ku 
jɔl ya käke riɛl göör guɔ̈pde (kä göör cil ku dït ke ku kä göör lon de kä 
ril).

Cɔ̈k ë piny de nyiɛc cääm de kä puɔth ku lon de kä lɔ rïrïm në göl de 
pïïr yic apuɔth bï rɔt ya looi ago raan cïï yɔ̈k kekë tuɛnytuɛny juɛ̈c kɔ̈k 
cït yïk nhiɛnypiny në cuëi, daibïtï de rou, ku katha juɛ̈c yiic ku jɔl ya yïk 
puɔ̈ɔ̈r de riɛm.

Na nɔŋ kë dir yïn në të yee mɛ̈nhdu ciɛɛm thïn ku në të cïï guɔ̈pde 
bɛ̈n bei thïn cuëi, ke yï lɔɔr tënɔŋ de dubëny de meth ku kuat ka lɔɔr 
tënɔŋ dïktor.

Lɔɔr në apäm 2.2 ba wɛbthait ku kɔ̈k tɔ̈ në kuëër yic yenë wël ë të 
yenë cil ku dït de meth cɔ̈kpiny thïn lɔ yök.
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Kä ke thiëc tënɔŋ mëdhiëëth tëde pïŋ
Apuɔth ba kä cïï thiëëc kë bɛ̈ɛ̈r në riöp ë thok de thanduk tök kë 
mɛ̈nhdu puɔth ë dhiëëth.

 Gam  Jai

Ca kä cïï thiëëc tëde kä lëu bïk pial ë guɔ̈p rac bɛ̈ɛ̈r  
në apäm 3.2?  

Cï wëëi de mɛ̈nhdu yic kan riɛl töŋ ë dhiëëth ë ye?  

Cï mɛ̈nhdu kan naŋ tuaany abutnhom (Meninjaitith)?  

Cï mɛ̈nhdu kan naŋ tuaany de riɛm ye cïn de dɛ̈l wel,  
mɛn ë cï kan göör në riɛm bïï waar në ye guɔ̈p?  

Ë thiɛk de mɛ̈nhdu kor në 1500 gëram në dhiɛ̈ɛ̈thde yic?  

Ë mɛ̈nhdu cïï kan tääu ɣön de muɔ̈ɔ̈k ë wëi në nïn  
kee 5 lɔtueŋ?  

Nɔŋ kë ca tïŋ kë cie tëde në mɛ̈nhdu nhom ka në ye yeth,  
cïmɛn de bï nyin tɔ̈ ë röŋröŋ ka bï guɔ̈p naŋ cït në dɛ̈l kɔ̈u?  

Nɔŋ mɛ̈nhdu guɔ̈p tuaany de bëël ku kuɔ̈c ciɛ̈k  
(don thïndorom) ka tuaany dɔ̈ lëu bï kɔc miiŋ?  

Na nɔŋ kë ca gam në yee kä cïï thiëëc kë yiic,  
ke yïn lɛ̈k ë akïm de mɛ̈nhdu ka dubënyde.

Kë cï bɛ̈n bei
 Acïn kë dɔ̈    Tuɔɔc ë tueŋ 
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ɣɛn anɔŋ wiik kee rou
Kä ya ke looi e mɛn anɔŋ yiic yïk:
•	 Puɔ̈u miɛt në awuɔɔu yic
•	 Daai ba kɔc nyic nyïn
•	 Kɔc dɔm yit (cin) të kɛn ë ye në ɣa cin.

Aciir puɔth yenë ke rëër ke ɣa
•	 Ye jam kekë ɣa të yïn ɣɛn
•	 Ye kë ya looi në ɣeu käär yic ku kɔ̈k ya looi ëya
•	 Ye ɣa kuɔ̈t në yï yic ku kuak ɣɛn apuɔth

Apuɔth ba jam kekë dubëny de mïth ku 
akïmdiɛ̈ na:
•	 CÏ ɣa ye lɔ nyoŋ ku puɔl në awuɔɔu yic
•	 CÏ ciɛ̈m apuɔth

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol e awereŋ de kuɛt tɔ̈ NSW mɛn ye ke lɛ̈k wël ë cil ku lɔtueŋ de 
meth në ciɛɛŋ yic, ku në tɛ̈kde yic, ku jɔl ya nyïny de kɛ̈ŋde ku jɔl ya pöcde në kä puɔɔth ë 
ciɛɛŋ: www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm
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Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th? 
Mäth e mɛ̈nhdu cuɔ̈t jɔŋ ye mïth nɔ̈k cɔl Tuaany ye Mɛ̈nh ë lual  

Dac Nɔ̈k (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)). 
Yuɔ̈p telepun de pɛ̈l ë tap në 13 QUIT (13 7848)  

ka lɔɔr në wɛbthait yic www.icanquit.com.au/

Nɛ̈m de wik tueeŋ leer në 
wiik kee 4
Nɛ̈m tueeŋ de dubëny de mith ku kuat ayee dubëc looi bï bɛ̈n baai de 
cieŋ. Kän yen e thaa puɔɔth lëu bïï mëdhiëëth ku dubëc röt nyic ku 
jiɛɛm kë në kä tɔ̈ dir ke tëde meth.

Wë lëu bïï jaam yiic anɔŋ yiic yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 Ciɛ̈ɛ̈m de mɛ̈nhdu – agut thuëët në thïn
•	 Gël de tuaany ye mïth dac nɔ̈k ku tɛ̈ɛ̈c den apuɔth në pial ë guɔ̈p
•	 Tuɔ̈m de wɛl ye mïth gël
•	 Gël den në këriɛ̈ɛ̈c
•	 Dït den

Cil de meth
•	 Dhiëëu 
•	 Pɛ̈l ë mɛ̈nhdu guɔ̈p piny apɔuth
•	 Jam kekë mɛ̈nhdu – jam, ku wël ye lueel në jam yic ku pol kekë meth

Kuat
•	 Muɔ̈ɔ̈k ë cök de buŋ ë ‘Buŋ de käke pial ë guɔ̈p de raan’
•	 Lon de dubëny de meth ku kuat, dïktor ku akïm kɔ̈k tɔ̈
•	 Ciɛ̈n tuaany tɔ̈ në mëdhiëëth nhïïm
•	 Pial ë guɔ̈p de man meth tëde këriɛ̈ɛ̈c – kë ye cam, lɔ̈ŋ de guɔ̈p, 

muɔ̈ɔ̈k de thin apuɔth, lon de kä lɔ rïrïm, ciɛ̈n tuaany në thok yic
•	 Akutnhïïm de mëdhiëëth ku akutnhïïm ye ke kony
•	 Mäth de tap
•	 Luɔɔi/Muɔ̈ɔ̈k de meth
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Kä thiëc ke tenɔŋ mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dubëc tëde cär ë guɔ̈p ne wik tueeŋ yic leer 
në wiik ke 4.

	 Gam		 Jai

Ca kä cïï thiëëc tëde kä lëu bïk pial ë guɔ̈p rac bɛ̈ɛ̈r  
në apäm 3.2?  

Ye yïn diɛɛr në të yee mɛ̈nhdu piŋ thïn?  

Nɔŋ randɔ̈ ye diɛɛr në të yee mɛ̈nhdu piŋ thïn?  

Ye yïn diɛɛr në të yee mɛ̈nhdu dɛɛi thïn?  

Ye mɛ̈nhdu yök kekë tol ë tap baai ka në thurumbil yic?  

Ye mɛ̈nhdu tääc kë taar të niin yen?  

Cääm
Töŋ ë yen ë thaa kän wɛ̈ɛ̈r, cï mɛ̈nhdu kan thuat në  
ciɛk ë thïn?  

Tɔ̈ŋ ë yen ë thaa kän wɛ̈ɛ̈r, cï mɛ̈nhdu ë käk yök?

a) vïtamin KA Minërɔɔl KA wɛl ë panakïïm (na gör ke)  

b)  pïu nyïn KA pïu diny/pïu nɔŋ yiik ka nyïr KA atiät ë  
tiim ye luɔk KA chäi/chäi de wɛl nyïr  

c)  ciɛk ë kooth yic KA ciɛk kɔ̈k (cïmɛn de ciɛk ë ɣɔ̈k,  
ciɛk në ŋäär, ciɛk abïk, ciɛk cï dek ku ciɛk juɛ̈c kɔ̈k)  

d) Mïïth ril kɔ̈ɔ̈th KA mïïth kɔ̈c kɔ̈ɔ̈th amɛ̈ɛ̈th  

Wëët tɔ̈ e mɛn aye lueel lɔn gör mïth bïk ya thuat në ciɛk ë thïn agut abïk naŋ pɛ̈i kee 6 
ke dhiɛ̈th (alëu bïï ke ya juak në bïtamiin, minirɔɔl ku wɛl kɔ̈k) ku lɔɔr tueŋ ke thuëëtde (ku 
ye ke juak në mïïth puɔth kɔ̈k) agut abïk naŋ pɛ̈i kee 12 lɔtueŋ ke dhiɛ̈th.  
Ajuɛɛr de NHMRC nyooth dhɔ̈l yenë mɛ̈nh ë lual nyiɛc miɛ̈ɛ̈th në mëluui ë pial ë guɔ̈p, 2003.



8.1

Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

Ɣɛn anɔŋ wiik kee 8
Kɔ̈k ya yiɛ̈n looi e mɛn
•	 Ɣɛn e dheu aba ya ciɛ̈t ‘kë nɔŋ kë lɛ̈k yïn’
•	 Ɣɛn e biɛt tënɔŋ yen ran jam kekë ɣɛn
•	 Ɣɛn e dɔl
•	 Ɣɛn e ɣa cin mat

Aciir puɔth yenë nyiɛc rëër kekë ɣɛn
•	 Ba kɛ̈ɛ̈t nhom ku jaam ë kekë ɣɛn
•	 Pol kekë ɣɛn kë ɣa cï ɣa yic ɣɛk piny në böök yic.
•	 Ba jɔ̈t bei në thöny diɛ̈ɛ̈n yenë ɣa thööc yic ku lɔ kɔc cath

Apuɔth ba jam kekë dubëny de mïth ka 
dïktor na
•	 CÏ ɣa ye käk ë ke ya looi wënthɛɛr ë bɛɛr looi
•	 CÏ ɣa ye bɛɛr dheu në kɔ̈k ku ye ya kuɔ̈ɔ̈i nyin yetök
•	 CÏ ɣa ye bɛɛr dɔl
•	 CÏ ɣa ye kɔc ë bɛɛr tïŋ nyïn

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol e awereŋ de kuɛt tɔ̈ NSW mɛn ye ke lɛ̈k wël ë cil ku lɔtueŋ de 
meth në ciɛɛŋ yic, ku në tɛ̈kde yic, ku jɔl ya nyïny de kɛ̈ŋde ku jɔl ya pöcde në kä puɔɔth ë 
ciɛɛŋ: www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



8.2

Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

Nɛ̈m de wiik kee 6 leer në 
wiik kee 8
Wë lëu bïï jaam yiic anɔŋ yiic yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 Ciɛ̈ɛ̈m de mɛ̈nhdu – agut thuëët në thïn
•	 Tuɔ̈m de wɛl ye mïth gël
•	 Gël de tuaany ye mïth dac nɔ̈k ku tɛ̈ɛ̈c den apuɔth në pial ë guɔ̈p
•	 Gël de meth në ariɛl
•	 Dït de meth

Cil de meth
•	 Kä ril yiic ye bɛ̈n bei në kä ye thiɛ̈c mëdhiëëth yiic
•	 Dhiëëu 
•	 Pɛ̈l ë mɛ̈nhdu guɔ̈p piny apɔuth
•	 Jam kekë mɛ̈nhdu – jam, ku wël ye lueel në jam yic ku pol kekë meth

Kuat
•	 Akutnhïïm de mëdhiëëth
•	 Pial ë guɔ̈p de man meth tëde këriɛ̈ɛ̈c – kë ye cam, lɔ̈ŋ de guɔ̈p, juɛ̈r 

de dhiɛ̈th ë mïth, lon de kä lɔ rïrïm)
•	 Ciɛ̈n tuaany tɔ̈ në mëdhiëëth nhïïm
•	 Mäth de tap
•	 Nyiɛc muɔ̈ɔ̈k de mïth ku lon de nyiɛc ciɛɛŋ puɔth kekë mɛ̈nhdu

Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th? 
Mäth e mɛ̈nhdu cuɔ̈t jɔŋ ye mïth nɔ̈k cɔl Tuaany ye Mɛ̈nh ë lual  

Dac Nɔ̈k (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)). 
Yuɔ̈p telepun de pɛ̈l ë tap në 13 QUIT (13 7848)  

ka lɔɔr në wɛbthait yic www.icanquit.com.au/



8.3

Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

Kä thiëc ke tenɔŋ mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dubëc tëde cär de pial ë guɔ̈p ne wiik kee 6 
leer në wiik kee 8.

	 Gam		 Jai

Cïï yï lɔ caar panakïïm töŋ ë dhiëëth yïn?  

Cïï mɛ̈nhdu lɔ caar panakïïm ëya?  

Nɔŋ kä dir yïn tëde mɛ̈nhdu?  

Ca kä cïï thiëëc tëde kä lëu bïk pial ë guɔ̈p rac bɛ̈ɛ̈r  
në apäm 3.2?  

Ye yïn diɛɛr në të yee mɛ̈nhdu piŋ thïn?  

Nɔŋ randɔ̈ ye diɛɛr në të yee mɛ̈nhdu piŋ thïn?  

Ye mɛ̈nhdu abɔ̈ɔ̈r buɔɔth në ye nyin ku wel rɔt?  

Ye mɛ̈nhdu yï dɔl guɔ̈p  

Ye mɛ̈nhdu yï tïŋ nyin ku döt yï nyin apuɔth?  

Nɔŋ kë ca tïŋ ne mɛ̈nhdu nyin kë ɣer në rooŋ tök yic  
ka keek ëbɛn kee rou?  

Nhiar yïn ku jɔl ya mɛ̈nhdu rëër ëtök we rou?  

Ye yïn mɛ̈nhdu kuɛ̈n buk, jam kekë yen ku puɔɔl ë  
kekë mɛ̈nhdu?  

Ye mɛ̈nhdu yök kekë tol ë tap baai ka në thurumbil yic?  

Ye mɛ̈nhdu tääc kë taar të niin yen?  



8.4

Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

Cääm
Töŋ ë yen ë thaa kän wɛ̈ɛ̈r, cï mɛ̈nhdu kan thuat në  
ciɛk ë thïn?  

Tɔ̈ŋ ë yen ë thaa kän wɛ̈ɛ̈r, cï mɛ̈nhdu ë käk yök?

a) vïtamin KA Minërɔɔl KA wɛl ë panakïïm (na gör ke)  

b) pïu nyïn KA pïu diny/pïu nɔŋ yiik ka nyïr KA atiät ë  
tiim ye luɔk KA chäi/chäi de wɛl nyïr  

c) ciɛk ë kooth yic KA ciɛk kɔ̈k (cïmɛn de ciɛk ë ɣɔ̈k,  
ciɛk në ŋäär, ciɛk abïk, ciɛk cï dek ku ciɛk juɛ̈c kɔ̈k)  

d) Mïïth ril kɔ̈ɔ̈th KA mïïth kɔ̈c kɔ̈ɔ̈th amɛ̈ɛ̈th  

Wëët tɔ̈ e mɛn aye lueel lɔn gör mïth bïk ya thuat në ciɛk ë thïn agut abïk naŋ pɛ̈i kee 6 
ke dhiɛ̈th (alëu bïï ke ya juak në bïtamiin, minirɔɔl ku wɛl kɔ̈k) ku lɔɔr tueŋ ke thuëëtde (ku 
ye ke juak në mïïth puɔth kɔ̈k) agut abïk naŋ pɛ̈i kee 12 lɔtueŋ ke dhiɛ̈th.  
Ajuɛɛr de NHMRC nyooth dhɔ̈l yenë mɛ̈nh ë lual nyiɛc miɛ̈ɛ̈th në mëluui ë pial ë guɔ̈p, 2003.

 
Tɛkdɔ̈ yïn apuɔth ba jam kekë dubëc ka dïktor tëde të yee yïn yï guɔ̈p 
yɔ̈k thïn ku të yee yïn tɛk thïn, ku yïn alëu ba thiëc në dhɔ̈l puɔth lëu 
bïï yïn mɛ̈nhdu muɔ̈k thïn.

Kä cïï mëdhiëth gɔ̈t

 



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

9.1

ɣɛn anɔŋ pɛ̈i kee 6
Kä ya yiɛ̈n looi
•	 Kɔ̈ɔ̈c në kuɔ̈l ciɛ̈ të cïnë ɣa jat nhial ba kɔ̈ɔ̈c
•	 Ɣɛn e käŋ tääu në ɣa thok
•	 Ɣɛn acï käŋ gɔl ba ke ya dɔm në cin ë ku räth në cin ë
•	 ɣɛn e dheu në kë kuɔ̈t yic, cïmɛn, lɔ ga-ga-ga, ma-ma-ma
•	 ɣɛn anɔŋ puɔ̈u këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n ba gɔɔt ku tiɛ̈ŋ ku thɛm ba kä tɔ̈ nhiaal 

cï ya cuɔ̈ɔ̈p dööt

Aciir puɔth yenë rëër kekë ɣɛn
•	 Daai në buŋ nɔŋ yic thuraa
•	 Kët de diɛt ku jam kekë ɣɛn
•	 Ba pol kekë ɣɛn në tiɔp nhom

Apuɔth ba jam kekë dubëc ka dïktor diɛ̈ 
na
•	 CÏ ɣa ye kä thɛɛr wën ya looi ye bɛɛr looi
•	 CÏ ɣa ye kɔ̈ɔ̈c ye bɛɛr lëu yic në ɣa kuɔ̈l
•	 CÏ ɣa ye rin ciɛ̈ ye bɛɛr gam të cɔɔl ë ɣa
•	 CÏ ɣa ye puɔ̈u ë bɛɛr naŋ pol në käke pol
•	 CÏ ɣa ye bɛɛr dheu ka dal

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol e awereŋ de kuɛt tɔ̈ NSW mɛn ye ke lɛ̈k wël ë cil ku lɔtueŋ de 
meth në ciɛɛŋ yic, ku në tɛ̈kde yic, ku jɔl ya nyïny de kɛ̈ŋde ku jɔl ya pöcde në kä puɔɔth ë 
ciɛɛŋ: www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

9.2

Nɛ̈m de pɛ̈i kee 6
Wë lëu bïï jaam yiic anɔŋ yiic yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 Nïn
•	 Gël de tuaany ye mïth dac nɔ̈k ku tɛ̈ɛ̈c den apuɔth në pial ë guɔ̈p
•	 Kuny de mɛ̈nhdu bï cam në mïïth ë pial ë guɔ̈p
•	 Nyiɛc muɔ̈ɔ̈k de lec ë mɛ̈nhdu
•	 Tuɔ̈m de wɛl ye mïth gël
•	 Gël de meth në ariɛl
•	 Gël de në këriɛ̈ɛ̈c
•	 Dït

Cil de meth
•	 Kä ril yiic ye bɛ̈n bei në kä ye thiɛ̈c mëdhiëëth yiic PEDS*
•	 Të ye mɛ̈nhdu rëër thïn ke kɔc kɔ̈k
•	 Të ye mɛ̈nhdu ciɛɛth thin
•	 Jam kekë mɛ̈nhdu – jam, wël ye lueel në jam yic ku pol

Kuat 
•	 Rëërde kekë mïth akɛ̈cke ku gëërde kekë ke
•	 Kä ye ke në pol yic
•	 Piath de tɛ̈k tënɔŋ kɔc ë ke dhiëth e
•	 Lɔ në ɣän ke pol
•	 Mäth de tab
•	 Nyiɛc muɔ̈ɔ̈k de mïth ku nyiɛc ciɛɛŋ kekë mɛ̈nhdu

*Të ye mëdhiëëth cil de meth bɔ̈ɔ̈k thïn

Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th? 
Mäth e mɛ̈nhdu cuɔ̈t jɔŋ ye mïth nɔ̈k cɔl Tuaany ye Mɛ̈nh ë lual  

Dac Nɔ̈k (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)). 
Yuɔ̈p telepun de pɛ̈l ë tap në 13 QUIT (13 7848)  

ka lɔɔr në wɛbthait yic www.icanquit.com.au/



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

9.4

Kä thiëc ke tenɔŋ mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dubëc tëde cär de pial ë guɔ̈p në pɛ̈i kee 6 
yiic

	 Gam		 Jai

Ca kä cïï thiëëc tëde kä lëu bïk pial ë guɔ̈p rac bɛ̈ɛ̈r  
në apäm 3.2?  
Ye yïn diɛɛr në të yee mɛ̈nhdu piŋ thïn?  
Nɔŋ randɔ̈ ye diɛɛr në të yee mɛ̈nhdu piŋ thïn?  
Nɔŋ kë dir yïn në të yee mɛ̈nhdu dɛɛi thïn ka në daai de yïc?  
Nɔŋ mɛ̈nhdu nyïn cï yal yiic ka nyïn lɔ taarar  
(cɔl Yïkuin ka Yïtabïmäth)?  
Ye mɛ̈nhdu yï tïŋ ku buɔɔth yï në ye nyïn?  
Nɔŋ kë ca tïŋ ne mɛ̈nhdu nyin kë ɣer në rooŋ tök yic  
ka keek ëbɛn kee rou?  
Ye mɛ̈nhdu yök kekë tol ë tap baai ka në thurumbil yic?  
Ye mɛ̈nhdu tääc kë taar të niin yen?  

Cääm   Cï lɛ̈u Gam		 Jai 	
	 ba tak

Töŋ ë nɔŋ mɛ̈nhdu pɛ̈i kee 4 ke dhiɛ̈th,  
cï kan thuat në ciɛk ë thïn??   
Töŋ ë yen wɛ̈ɛ̈r walɛ̈kälɛ̈, cï mɛ̈nhdu kan thuat  
në ciɛk ë thïn/  
Töŋ ë yen wɛ̈ɛ̈r walɛ̈kälɛ̈, cï mɛ̈nhdu ë käk kän yök?
a) vïtamin KA Minërɔɔl KA wɛl ë panakïïm (na gör ke)  
b)  pïu nyïn KA pïu diny/pïu nɔŋ yiik ka nyïr KA atiät  

ë tiim ye luɔk KA chäi/chäi de wɛl nyïr  
c)  ciɛk ë kooth yic KA ciɛk kɔ̈k (cïmɛn de ciɛk ë ɣɔ̈k,  

ciɛk në ŋäär, ciɛk abïk, ciɛk cï dek ku ciɛk juɛ̈c kɔ̈k)  
d) Mïïth ril kɔ̈ɔ̈th KA mïïth kɔ̈c kɔ̈ɔ̈th amɛ̈ɛ̈th  

Wëët tɔ̈ e mɛn aye lueel lɔn gör mïth bïk ya thuat në ciɛk ë thïn agut abïk naŋ pɛ̈i kee 6 
ke dhiɛ̈th (alëu bïï ke ya juak në bïtamiin, minirɔɔl ku wɛl kɔ̈k) ku lɔɔr tueŋ ke thuëëtde (ku 
ye ke juak në mïïth puɔth kɔ̈k) agut abïk naŋ pɛ̈i kee 12 lɔtueŋ ke dhiɛ̈th.  
Ajuɛɛr de NHMRC nyooth dhɔ̈l yenë mɛ̈nh ë lual nyiɛc miɛ̈ɛ̈th në mëluui ë pial ë guɔ̈p, 2003.



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

9.7

Lec ke mɛ̈nhdu – tiɛ̈ɛ̈t ë nyin në kek apuɔth
Bï lec piath në meth thok ku cïn kë yiic tuaany e meth cɔk apuɔl guɔ̈p 
ku pöc në jam apuɔth. Tuɛnytuɛny juɛ̈c ë lec ayee gël. Dac tïŋ de mïth 
gör bïï lec ken naŋ tuaany, ku jɔl ya dac nyïc de tuaany, alëu bï tuany 
rɛc lec ë meth gɛ̈l roor ku cïn wëu juɛ̈c tɛ̈ɛ̈u ë piny tëde bɛ̈c ë lec 
panakïïm në arɛɛm yic.

Në bëër de kä cïï thiëëc tëde lec në yee buŋ kän yic, yïn alëu ba kä rɛc 
lec ë mɛ̈nhdu yök ku pɔ̈c ë në dhɔ̈l lëu bïï yïn lec ke meth ya gël 
apuɔth.

Ye nin ye lec ë meth cil?

Kɛ̈r ë kɔ̈u 
de të yee 
lec cil thïn

Rin ke lëc Thëm de run ye 
lec cil

1,2,3,4 Nyiɛp pɛ̈i kee 6-12

5,6 Guɔ̈l tueeŋ ë meth pɛ̈i kee 12-20+

7,8 Cuɛl pɛ̈i kee 18-24

9,10 Guɔ̈l ciɛ̈ɛ̈n pɛ̈i kee 24-30

Run (pɛ̈i) cïï lueel nhial tënë aaye käke nyooth abac. Acïn kë lëu bïï yïn 
diɛɛr na cil lec ë mɛ̈nhdu kë pɛ̈i kën juɛ̈c ka gääu lec abï pɛ̈i juɛ̈c.

Magɔ̈rɔ̈ɔ̈k ku cut ye  meth thuat
Ciɛk ë thïn kek apuɔth arëët kekë mɛ̈nhdu. Na cï mɛ̈nhdu thuët:

•	 Ye magɔ̈rɔ̈ŋ de mɛ̈nhdu muɔɔk yic në ciɛk ë thïn, ciɛk ë kooth ku pïu 
kepɛ̈c.

•	 Ye mɛ̈nhdu muk në yï cin të ciɛ̈ɛ̈m yïn e ku nyaai ë magɔ̈rɔ̈k në 
mɛ̈nhdu thok të cïï yen kuɛth

•	 Tɛ̈ɛ̈c de mɛ̈nhdu bï niin kekë magɔ̈rɔ̈k në ye thok e meth cɔk anhiany 
thok ku ŋuɛ̈ny lec piny

•	 Mök ë ciɛ̈c, gëlaitharin, ciɛk cï det ka mïïth diny kɔ̈k lɔ nueded ka kä 
ye dek tɔ̈ në magɔ̈rɔ̈ŋ de mɛ̈nhdu yic aalëu bïk mɛ̈nhdu cɔk aŋuɛ̈ny 
lec piny

•	 Gɔl në pɛ̈i kee 6 mïth juɛ̈c aye pöc në të yenë dek thïn në kooth yic 
të yee kek ye but ë luɔi, ku na leer në pɛ̈i kee 12 mïth aye magɔ̈rɔ̈ɔ̈k 
waar në koth



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

9.8

Cil de lec
•	 Na rɛ̈ɛ̈r meth ë riirriir të ciil yen lec, ke yï gämë thiau de lec ka alanh lir
•	 Na nɔŋ cït ë tuaany kɔ̈k tɔ̈, ke yï lɔɔr tënɔŋ dïktor ka akïmdu ka 

dubëny de meth

Mïïth ku kä ye dek
•	 Ye mïïth puɔth gäm meth bï ke cam gɔl në pɛ̈i kee 6 lɔ tueŋ
•	 Dunë mïïth ke meth ye muɔɔc yiic në këdiny
•	 Pïu ke Mathura (cïï kan piär ku jɔl ë ke cɔk alir) kek apuɔth bï meth 

ke ya dek në kɛm ke mïïth ku të tɛ̈ɛ̈c yen bï niin
•	 Päl ë kä thii mit kɔ̈k, alawaa, mïïth kɔ̈k ye bɛ̈i aɣeer kööl de kë dïït loi rɔt

Aciir ke nyiɛc thuɔ̈c ë thok
•	 Ye lecku ku nyiɛ̈rdu muk apuɔth të cïn tuaany ku lek car. Käm tɔ̈ 

në yï thok alëu bïk lɔ në mɛ̈nhdu thok kë ke tɔ̈ në cut kɔ̈ɔ̈th, ka 
magɔ̈rɔ̈ɔ̈k ku thiët kɔ̈ɔ̈th

•	 Töŋ ë dɔc lec ë mɛ̈nhdu cil, ye ke thooth në thuth kɔ̈c thok, të cïn 
majun  

•	 Të cïï kek naŋ pɛ̈i kee 18 ke yï ye mɛ̈nhdu thooth lec yic ë rou në 
kööl tök yic ku ye majun thin kor tääu në thuth thok. Thunh ë mïth 
niɔp thok yen ye yïn mɛ̈nhdu thooth thok; mïth adhil bïk majun ya 
ŋuɔ̈ɔ̈t bei, acï puɔth bïk ya liek, ku cï ke lok ke thook.

•	 Majun alëu bïï dac nyiɛ̈c meth, cïmɛn de të cïï akïm ye luɛɛl thïn bïï 
mat yic kekë nyiɛc pööc de thuɔ̈th ë thok ka kekë lon de akïm ke 
panakïïm

•	 Ran ŋuɛɛn apuɔth bï majun thooth ë 
mɛ̈nh kën run kee 6 kath nhïïm ya tääu 
në thuth thok ku ye majun tɔ̈ɔ̈u të cï lëu 
bïï mïth ye yök thïn

•	 Gɔl në run kee 3 mïth alëu bïk ke thook 
ya thooth kepɛ̈c, kë tɔ̈ thïn kek agör ran 
ŋuɛ̈ɛ̈n bï ke ya kony në thuɔ̈th ë thok 
agut abïk naŋ run kee 7 leer në run kee 
8

•	 Daai ë apuɔth në cït ke lec gör bïk ŋuɛ̈ny 
piny ka cït makec tɔ̈ në lec kɔ̈ɔ̈th mɛn cie jäl në thuɔ̈th. Lɔɔr gör akïm 
de lec bï yïn kony në kë ba looi

•	 Tääu ë në yï nhom bïï cär de lec ë mɛ̈nhdu looi në akïm de lec ku 
pööc ë në të yenë thok nyiɛc muɔ̈k thïn ka wëët akïm de lec në thök 
ë thok de run tueeŋ ë dhiëëth ë ye.



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

10.1

Ɣɛn anɔŋ pɛ̈i kee 12
Kä ya yiɛ̈n looi e mɛn
•	 	Luɛl	de	wɛ̈t	tök	ka	wël	kee	rou	apuɔth
•	 	Waving;	pointing
•	 	Käŋ	miit	bïï	ɣɛn	ke	rɔt	jɔt	kë	ɣa	cï	rɔt	gɛi	ne	thööc

Aciir puɔth yenë nyiɛc rëër ke ɣɛn
•	 	Gut	de	lɔ̈ɔ̈r,	kët,	ku	diɛ̈r
•	 	Kuɛ̈n	de	buk	tënɔŋ	ɣɛn
•	 	Lɔ	në	anyuɔɔn	thok,	lɔ	ɣön	ë	kuɛ̈n	ka	lɔ	tëde	pol

Apuɔth ba jam kekë dubëny de meth ka 
dïktor na
•	 	CÏ	ɣa	loi	kä	wënthɛɛr	ya	looi
•	 	CÏ	ɣa	nɔŋ	puɔ̈u	kët	ka	luɛl	de	kɔ̈k	në	röl
•	 	CÏ	ɣa	ye	dheu
•	 	CÏ	ɣa	ye	yïn	lɛ̈k	kë	gɔ̈ɔ̈r
•	 	CÏ	ɣa	ye	yïn	deet
•	 	CÏ	ɣa	ye	yïn	tïŋ	nyin	ka	duɔl	rɔt	në	yï	yic
•	 	CÏ	ɣa	gör	ba	mol	ka	të	cï	göör	ɣɛn	kɔ̈ɔ̈c	në	kä	ye	dɔm

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol	e	awereŋ	de	kuɛt	tɔ̈	NSW	mɛn	ye	ke	lɛ̈k	wël	ë	cil	ku	lɔtueŋ	de	
meth	në	ciɛɛŋ	yic,	ku	në	tɛ̈kde	yic,	ku	jɔl	ya	nyïny	de	kɛ̈ŋde	ku	jɔl	ya	pöcde	në	kä	puɔɔth	ë	
ciɛɛŋ:	www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

10.2

Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th?
Mäth	e	mɛ̈nhdu	cuɔ̈t	jɔŋ	ye	mïth	nɔ̈k	cɔl	Tuaany	ye	Mɛ̈nh	ë	lual	 

Dac	Nɔ̈k	(Sudden	Infant	Death	Syndrome	(SIDS)).
Yuɔ̈p	telepun	de	pɛ̈l	ë	tap	në	13 QUIT	(137848)	 

ka	lɔɔr	në	wɛbthait	yic	www.icanquit.com.au/

Nɛ̈m de kaam ë pɛ̈i kee 12
Wë	lëu	bïï	jaam	yiic	anɔŋ	yiic	yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 	Cääm	de	mïïth	ë	pial	ë	guɔ̈p
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	lec	ë	mɛ̈nhdu
•	 	Nïn
•	 	Tuɔ̈m	de	wɛl	ye	mïth	gël
•	 	Gël	de	në	këriɛ̈ɛ̈c
•	 	Gël	de	meth	në	ariɛl
•	 	Dït

Cil
•	 	Kä	dir	yïn	lëu	bïk	bɛ̈n	bei	në	kä	cïï	thiëëc	në	PEDS*	tënɔŋ	mëdhiëëth
•	 	Të	yee	mɛ̈nhdu	rëër	thïn	kekë	kɔc	kɔ̈k
•	 	Të	yee	mɛ̈nhdu	ciɛɛth	thïn
•	 	Kuny	de	mɛ̈nhdu	bï	ya	jam	ku	thööŋ	rɔt	kekë	kɔc	kɔ̈k

Kuat
•	 	Rëër	de	kekë	mïth	ë	man	kɔ̈k	ku	gëër	ke	mïth
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	mïth	ku	lon	de	nyiɛc	ciɛɛŋ	puɔth	kekë	mɛ̈nhdu
•	 	Ciɛ̈n	tuaany	tɔ̈	në	mëdhiëëth	nhïïm
•	 	Mäth	de	tap
•	 	Lɔ	ɣän	ke	pol	ka	ɣän	ke	muɔ̈ɔ̈k	ë	mïth

*Cär de të dïït meth thïn tënɔŋ mëdhiëëth



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

10.4

Wëët	tɔ̈	e	mɛn	aye	lueel	lɔn	gör	mïth	bïk	ya	thuat	në	ciɛk	ë	thïn	agut	abïk	naŋ	pɛ̈i	kee	6	
ke	dhiɛ̈th	(alëu	bïï	ke	ya	juak	në	bïtamiin,	minirɔɔl	ku	wɛl	kɔ̈k)	ku	lɔɔr	tueŋ	ke	thuëëtde	(ku	
ye	ke	juak	në	mïïth	puɔth	kɔ̈k)	agut	abïk	naŋ	pɛ̈i	kee	12	lɔtueŋ	ke	dhiɛ̈th.	Ajuɛɛr de NHMRC 
nyooth dhɔ̈l yenë mɛ̈nh ë lual nyiɛc miɛ̈ɛ̈th në mëluui ë pial ë guɔ̈p,	2003.

Kä thiëc ke tënɔŋ 
mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dubëc tëde cär ë guɔ̈p në pɛ̈i kee 12 yiic.
	 Gam Jai
Ca	kë	cïï	thiëëc	në	lɔŋ	de	kä	ye	pial	ë	guɔ̈p	rac	bɛ̈ɛ̈r	tɔ̈	në	 
apäm	3.2?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Nɔŋ	randɔ̈	ye	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	dɛɛi	thïn?	  

Nɔŋ	mɛ̈nhdu	nyïn	cï	yal	yiic	ka	nyïn	lɔ	taarar	 
(cɔl	Yïkuin	ka	Yïtïrabïmäth)?	  

Ye	yic	riɛl	tënɔŋ	mɛ̈nhdu	bï	kä	thii	kor	ya	tïŋ?	  

Ye	mɛ̈nhdu	kä	thii	kor	ka	kɔc	nyic	të	mec?	  

Ye	mɛ̈nhdu	yök	kekë	tol	ë	tap	baai	ka	në	thurumbil	yic?	  

Ŋot	ë	mɛ̈nhdu	kën	lec	cil?	  

Nɔŋ	kë	ril	yic	cï	lec	ë	mɛ̈nhdu	yök	ka	nɔŋ	kë	cï	wääc	në	cil	de	 
lec	yic?	  

Cï	mɛ̈nhdu	kan	ya	thuat	në	magɔ̈rɔ̈ŋ	ë	ca	ku	bï	ye	kony	në	nïn?	  

Cï	mɛ̈nhdu	kan	ya	cath	kë	muk	magɔ̈rɔ̈ŋ	ë	ca	ka	konh	nɔŋ	yic	 
miɛ̈th	në	kaam	tiit	ë	miɛ̈th	ŋuɛ̈ɛ̈n?	  

Ye	yïn	mɛ̈nhdu	thooth	thok	në	yic	ë	rou	ë	kööl	tök	yic?	  

Cääm   
Töŋ	ë	yen	ë	thaa	kän	wɛ̈ɛ̈r,	cï	mɛ̈nhdu	kan	thuat	në	ciɛk	ë	thïn?	  

Töŋ	ë	yen	wɛ̈ɛ̈r	walɛ̈kälɛ̈,	cï	mɛ̈nhdu	kan	cam	në	miɛ̈th	ril	kɔ̈u?	  



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

11.1

Ɣɛn anɔŋ pɛ̈i kee 18
Kä ya yiɛ̈n looi e mɛn
•	 	ɣɛn	e	wël	kee	5	–	10	lueel	apuɔth	ë	ke	ca	deet	yic
•	 	ɣɛn	e	wël	jöt	deet	yiic	apuɔth	në	wik	thok	ëbɛ̈n
•	 	ɣɛn	e	bɛ̈k	tɔ̈	në	raan	guɔ̈p	nyooth
•	 	ɣɛn	e	puɔ̈u	dac	riääk	ku	luɔɔi	toŋ
•	 	ɣɛn	e	cam	ɣa	tök
•	 	ɣɛn	e	cath	ɣa	tök
•	 	ɣɛn	e	kuec	tënɔŋ	kɔc	ciɛ̈n	ye	ɣa	muk	tënɔŋ	yen	ran	jöt	dɔ̈	gör	bï	ɣa	

lööm

Aciir puɔth yenë ke nyiɛc rëër kekë ɣɛn
•	 	Bïï	piny	kuany	thok	ëbɛ̈n,	akënthïïn	ku	akënbaai
•	 	Bïï	ɣa	kuɛ̈n	buɔ̈k
•	 	Lɔ	në	anyuɔɔn	thok,	lɔ	ɣän	ke	pol	ka	ɣän	ke	kuɛ̈n
•	 	Bïï	ɣa	kɛ̈ɛ̈t	nhom	në	diɛt	ku	thiëc	ɣɛn	ba	wël	cïï	lueel	ya	bɛɛr	yiic.

Apuɔth ba jam kekë dubëny de mïth ka 
dïktor na
•	 	CÏ	ɣa	ye	kä	wënthɛɛr	ya	looi	ye	bɛɛr	looi
•	 	CÏ	ɣa	ye	wël	ë	deet	yic
•	 	CÏ	ɣa	ye	wël	kee	5	–	10	ye	lueel	apuɔth	këke	ca	deet	yic
•	 	CÏ	ɣa	ye	jam	kekë	yïn
•	 	CÏ	ɣa	nhiar	ba	yïn	ya	tïŋ	nyin
•	 	CÏ	ɣa	ye	bɛ̈n	tënɔŋ	yïn	ba	ɣa	bï	jɔt	ka	ba	bï	päl	guɔ̈p	piny
•	 	CÏ	ɣa	ye	rɔt	looi	cï	kë	pol
•	 	CÏ	ɣa	ye	kɔc	ë	nyooth	ka	rai	kɔc
•	 	CÏ	ɣa	ye	cath

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol	e	awereŋ	de	kuɛt	tɔ̈	NSW	mɛn	ye	ke	lɛ̈k	wël	ë	cil	ku	lɔtueŋ	de	
meth	në	ciɛɛŋ	yic,	ku	në	tɛ̈kde	yic,	ku	jɔl	ya	nyïny	de	kɛ̈ŋde	ku	jɔl	ya	pöcde	në	kä	puɔɔth	ë	
ciɛɛŋ:	www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

11.2

Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th?
Mäth	e	mɛ̈nhdu	cuɔ̈t	jɔŋ	ye	mïth	nɔ̈k	cɔl	Tuaany	ye	Mɛ̈nh	ë	lual	 

Dac	Nɔ̈k	(Sudden	Infant	Death	Syndrome	(SIDS)).
Yuɔ̈p	telepun	de	pɛ̈l	ë	tap	në	13 QUIT	(137848)	 

ka	lɔɔr	në	wɛbthait	yic	www.icanquit.com.au/

Nɛ̈m de pɛ̈i kee 18
Wë	lëu	bïï	jaam	yiic	anɔŋ	yiic	yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 	Cääm	de	mïïth	ë	pial	ë	guɔ̈p	në	kuat	yic
•	 	Nïn
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	lec	ë	mɛ̈nhdu
•	 	Të	yenë	meth	gɛ̈l	thïn	në	ariɛl
•	 	dït

cil
•	 	Kä	dir	yïn	lëu	bïk	bɛ̈n	bei	në	kä	cïï	thiëëc	në	PEDS*	tënɔŋ	mëdhiëëth
•	 	Të	yee	mɛ̈nhdu	rëër	thïn	kekë	kɔc	kɔ̈k
•	 	Të	yee	mɛ̈nhdu	ciɛɛth	thïn
•	 	Gɔ̈l	de	pööc	ë	lɔroor
•	 	Kuny	de	mɛ̈nhdu	bï	ya	jam	ku	thööŋ	rɔt	kekë	kɔc	kɔ̈k.

Kuat
•	 	Toŋ	kekë	mïth	ë	man
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	mïth	ku	kuny	den	bïk	ya	nyiɛc	cieŋ	kekë	kɔc	kɔ̈k	ku	

yekë	riääk	ë	puɔ̈ɔ̈u	gël	apuɔth.
•	 	Lɔ	në	ɣän	ke	pol	ka	ɣän	ke	muɔ̈ɔ̈k	ë	mïth
•	 	Mäth	de	tap

*Cär de të dïït meth thïn tënɔŋ mëdhiëëth



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

11.4

Kä thiëc ke tënɔŋ 
mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dubëc tëde cär ë guɔ̈p në pɛ̈i kee 18 yiic.

	 Gam Jai

Ca	kë	cïï	thiëëc	në	lɔŋ	de	kä	ye	pial	ë	guɔ̈p	rac	bɛ̈ɛ̈r	tɔ̈	në	 
apäm	3.2?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Nɔŋ	randɔ̈	ye	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	dɛɛi	thïn?	  

Nɔŋ	mɛ̈nhdu	nyïn	cï	yal	yiic	ka	nyïn	lɔ	taarar	 
(cɔl	Yïkuin	ka	Yïtïrabïmäth)?	  

Ye	yic	riɛl	tënɔŋ	mɛ̈nhdu	bï	kä	thii	kor	ya	tïŋ?	  

Ye	mɛ̈nhdu	kä	thii	kor	ka	kɔc	nyic	të	mec?	  

Ye	mɛ̈nhdu	yök	kekë	tol	ë	tap	baai	ka	në	thurumbil	yic?	  

Cääm  
Töŋ	ë	yen	ë	thaa	kän	wɛ̈ɛ̈r,	cï	mɛ̈nhdu	kan	thuat	në	ciɛk	 
ë	thïn?	  



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

12.1

Ɣɛn anɔŋ run kee rou
Kä ya yiɛ̈n looi e mɛn
•	 	ɣɛn	e	wël	kee	20	nyiɛc	lueel	apuɔth	ë	ke	ca	deet	yiic	(aye	ya	wël	kee	

50	lɔtueŋ	tënɔŋ	mïth	kɔ̈k)	ku	ya	wël	kee	rou	lueel	ë	ke	ca	döt
•	 	ɣɛn	e	piŋ	në	akökööl	puɔl	yiic	ku	kɛt	diɛt	thii	puɔl	yiic
•	 	ɣɛn	e	puɔ̈ɔ̈u	dac	riak	ku	dac	puɔ̈u	miɛt,	cïmɛn,	göl	në	pol	ku	thök	de	

në	tɔŋ
•	 	ɣɛn	e	yïn	käär,	cïmɛn	de,	wɛ̈c	de	piny
•	 	Lony	de	alɛ̈th
•	 	Yith	nhial

Aciir puɔth yënë nhiɛc rëër thïn kekë ɣɛn
•	 	Jam,	pol	ku	kët	de	diɛt	kekë	ɣɛn
•	 	Thuur,	jiɛ̈t	ku	töc	ë	käŋ	kɔ̈ɔ̈th	ku	jɔl	ya	cuɛ̈c	de	käŋ	në	tiɔp
•	 	Luɔ̈p	de	akökööl	ku	kuën	ë	ɣɛn	akökööl
•	 	Lɔ	në	anyuɔɔn	thok,	lɔ	ɣän	ke	pol	ka	ɣän	ke	kuɛ̈n

Apuɔth ba jam kekë dubëny de mïth ka 
dïktor na
•	 	CÏ	ɣa	ye	kä	wënthɛɛr	ya	looi	ye	bɛɛr	looi
•	 	CÏ	ɣa	ye	bɛ̈n	tënɔŋ	yïn	ba	ɣa	bï	jɔt	ka	ba	bï	päl	guɔ̈p	piny
•	 	CÏ	ɣa	ye	wël	juɛ̈c	ye	deet	yic
•	 	CÏ	ɣa	ye	wël	kee	rou	ye	lëu	në	döt	cïmɛn	de	‘dek	ca’
•	 	CÏ	ɣa	nhiar	ba	pol
•	 	CÏ	ɣa	ye	thuɔ̈ny

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol	e	awereŋ	de	kuɛt	tɔ̈	NSW	mɛn	ye	ke	lɛ̈k	wël	ë	cil	ku	lɔtueŋ	de	
meth	në	ciɛɛŋ	yic,	ku	në	tɛ̈kde	yic,	ku	jɔl	ya	nyïny	de	kɛ̈ŋde	ku	jɔl	ya	pöcde	në	kä	puɔɔth	ë	
ciɛɛŋ:	www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

12.2

Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th?
Mäth	e	mɛ̈nhdu	cuɔ̈t	jɔŋ	ye	mïth	nɔ̈k	cɔl	Tuaany	ye	Mɛ̈nh	ë	lual	 

Dac	Nɔ̈k	(Sudden	Infant	Death	Syndrome	(SIDS)).
Yuɔ̈p	telepun	de	pɛ̈l	ë	tap	në	13 QUIT	(137848)	 

ka	lɔɔr	në	wɛbthait	yic	www.icanquit.com.au/

Nɛ̈m de run kee 2
Wë	lëu	bïï	jaam	yiic	anɔŋ	yiic	yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 	Cääm	de	mïïth	ë	pial	ë	guɔ̈p	në	kuat	yic
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	lec	ë	mɛ̈nhdu
•	 	Gël	de	meth	në	ariɛl
•	 	Nïn
•	 	Dït

Cil
•	 	Kä	dir	yïn	lëu	bïk	bɛ̈n	bei	në	kä	cïï	thiëëc	në	PEDS*	tënɔŋ	mëdhiëëth
•	 	Wɛ̈r	wɛɛr	cäth	de	mɛ̈nhdu	ye	yic
•	 	Rëër	de	mɛ̈nhdu	kekë	kɔc	kɔ̈k
•	 	Pööc	de	lɔroor
•	 	Kuny	de	mɛ̈nhdu	bï	ya	jam	ku	thööŋ	rɔt	kekë	kɔc	kɔ̈k.
•	 	Luɔ̈p	ka	kuɛ̈n	de	akökööl	në	buɔ̈k	yiic	ku	bï	meth	pöc	në	kuɛ̈n

Kuat
•	 	Rëër	de	kekë	mïth	ë	man
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	mïth	ku	kuny	den	bïk	ya	nyiɛc	cieŋ	kekë	kɔc	kɔ̈k	ku	

yekë	riääk	ë	puɔ̈ɔ̈u	gël	apuɔth
•	 	Lɔ	në	ɣän	ke	muɔ̈ɔ̈k	ë	mïth	ka	ɣän	ke	pol
•	 	Mäth	de	tap

*Cär de të dïït meth thïn tënɔŋ mëdhiëëth



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

12.4

Kä thiëc ke tënɔŋ 
mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dubëc tëde cär ë guɔ̈p në run kee rou yiic.

	 Gam Jai

Ca	kë	cïï	thiëëc	në	lɔŋ	de	kä	ye	pial	ë	guɔ̈p	rac	bɛ̈ɛ̈r	tɔ̈	në	 
apäm	3.2?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Nɔŋ	randɔ̈	ye	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	dɛɛi	thïn?	  

Nɔŋ	mɛ̈nhdu	nyïn	cï	yal	yiic	ka	nyïn	lɔ	taarar	 
(cɔl	Yïkuin	ka	Yïtïrabïmäth)?	  

Ye	yic	riɛl	tënɔŋ	mɛ̈nhdu	bï	kä	thii	kor	ya	tïŋ?	  

Ye	mɛ̈nhdu	kä	thii	kor	ka	kɔc	nyic	të	mec?	  

Ye	mɛ̈nhdu	yök	kekë	tol	ë	tap	baai	ka	në	thurumbil	yic?	  

Cääm  
Töŋ	ë	yen	ë	thaa	kän	wɛ̈ɛ̈r,	cï	mɛ̈nhdu	kan	thuat	në	ciɛk	 
ë	thïn?	  



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

13.1

Ɣɛn anɔŋ run kee 3
Kä ya yiɛ̈n looi e mɛn
•	 	ɣɛn	e	jam	në	wël	ciek	yiic
•	 	Të	dït	aya	deet	yic	tëde	kë	luel
•	 	ɣɛn	e	kä	thiëëc	arëët	yic
•	 	ɣɛn	e	thuur
•	 	ɣɛn	e	thuɔ̈ny,	ku	yiɛth	nhial

Aciir puɔth yenë nyiɛc rëër kekë ɣɛn
•	 	Bii	ɣa	puɔ̈l	ba	kä	juɛ̈c	ya	them	ɣa	tök
•	 	ɣɛn	e	käke	pol	looi	ɣa	tök
•	 	Bïï	ɣa	kuɛ̈n	akökööl	ku	lɛ̈r	ë	ke	yiic	ɣɛn
•	 	Bïï	ɣa	puɔ̈l	ba	yith	në	ajala	ye	kuɔ̈l	diäk	kɔ̈u	ku	kuaath

Apuɔth ba jam kekë dubëny de mïth ka 
dïktor na
•	 	CÏ	ɣa	ye	kä	wënthɛɛr	ya	looi	ye	bɛɛr	looi
•	 CÏ	ɣa	ye	jam	apuɔth	bï	kɔc	kɔ̈k	ɣa	ya	deet
•	 CÏ	ɣa	ye	wël	ciek	yiic	ye	lëu	në	luel
•	 CÏ	ɣa	ye	wëët	puɔl	yic	ye	deet	yic
•	 CÏ	ɣa	ye	pol	e	bɛɛr	käär	kɔ̈u
•	 CÏ	ɣa	ye	pol	kekë	mïth	kɔ̈k
•	 CÏ	ɣa	ye	yïn	ë	tïŋ	nyin

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol	e	awereŋ	de	kuɛt	tɔ̈	NSW	mɛn	ye	ke	lɛ̈k	wël	ë	cil	ku	lɔtueŋ	de	
meth	në	ciɛɛŋ	yic,	ku	në	tɛ̈kde	yic,	ku	jɔl	ya	nyïny	de	kɛ̈ŋde	ku	jɔl	ya	pöcde	në	kä	puɔɔth	ë	
ciɛɛŋ:	www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

13.2

Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th?
Mäth	e	mɛ̈nhdu	cuɔ̈t	jɔŋ	ye	mïth	nɔ̈k	cɔl	Tuaany	ye	Mɛ̈nh	ë	lual	 

Dac	Nɔ̈k	(Sudden	Infant	Death	Syndrome	(SIDS)).
Yuɔ̈p	telepun	de	pɛ̈l	ë	tap	në	13 QUIT	(137848)	 

ka	lɔɔr	në	wɛbthait	yic	www.icanquit.com.au/

Nɛ̈m de run kee 5
Wë	lëu	bïï	jaam	yiic	anɔŋ	yiic	yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 	Cääm	de	mïïth	ë	pial	ë	guɔ̈p	në	kuat	yic
•	 	Tuɔ̈m	de	wɛl	ye	mïth	tiit	gup
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	lec	ë	mɛ̈nhdu
•	 	Gël	de	meth	në	ariɛl
•	 	Dït

Cil
•	 	Kä	dir	yïn	lëu	bïk	bɛ̈n	bei	në	kä	cïï	thiëëc	në	PEDS*	tënɔŋ	mëdhiëëth
•	 	Të	bïï	yïn	mɛ̈nhdu	kuɔny	në	muɔ̈ɔ̈k	de	dhɔ̈l	puɔth	ye	kɔc	nyiɛc	rëër	

thïn	kekë	kɔc	kɔ̈k
•	 	Pööc	de	lɔroor
•	 	Kuny	de	mɛ̈nhdu	bï	ya	jam	ku	thööŋ	rɔt	kekë	kɔc	kɔ̈k.
•	 	Luɔ̈p	ka	kuɛ̈n	de	akökööl	në	buɔ̈k	yiic	ku	bï	meth	pöc	në	kuɛ̈n

kuat
•	 	Rëër	de	kekë	mïth	ë	man
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	mëdhiëth	ku	kuny	de	meth	bï	kä	cï	yen	rac	puɔ̈u	ku	

të	yen	ke	luɔɔi	thïn	ya	muk	nhom	apuɔth
•	 	Lɔ	në	ɣän	ke	muɔ̈ɔ̈k	ë	mïth	ka	thukul	de	mïth	yic
•	 	Mäth	de	tap

*Cär de të dïït meth thïn tënɔŋ mëdhiëëth



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

13.4

Kä thiëc ke tënɔŋ 
mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dubëc tëde cär ë guɔ̈p në run kee diäk yiic.

	 Gam Jai

Ca	kë	cïï	thiëëc	në	lɔŋ	de	kä	ye	pial	ë	guɔ̈p	rac	bɛ̈ɛ̈r	tɔ̈	në	 
apäm	3.2?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Nɔŋ	randɔ̈	ye	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	dɛɛi	thïn?	  

Nɔŋ	mɛ̈nhdu	nyïn	cï	yal	yiic	ka	nyïn	lɔ	taarar	 
(cɔl	Yïkuin	ka	Yïtïrabïmäth)?	  

Ye	yic	riɛl	tënɔŋ	mɛ̈nhdu	bï	kä	thii	kor	ya	tïŋ?	  

Ye	mɛ̈nhdu	puɔ̈u	naŋ	kä	mec	cïmɛn	de	yïk	tiɛɛra	ku	yïk	diɛt	 
pɛ̈r	nhial?	  

Ye	mɛ̈nhdu	yök	kekë	tol	ë	tap	baai	ka	në	thurumbil	yic?	  



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

14.1

Ɣɛn anɔŋ run kee 4
Kä ya yiɛ̈n looi emɛn
•	 	Käŋ	kuen	agut	thiɛ̈ɛ̈r	lɔ	tueŋ
•	 	Aya	nhiaar	ba	pol	kekë	mïth	kɔ̈k	ku	cie	ɣɛn	ɣa	tök
•	 	Ɣɛn	alëu	ba	kë	ye	yic	ku	kë	cie	yic	poc	yiic	ku	luɛɛl	ke
•	 	ɣɛn	agör	ba	käŋ	ya	looi	ɣa	tök,	cïmɛn,	ba	rɔt	ruɔ̈k	alɛ̈th
•	 	ɣɛn	alëu	ba	këdɔ	pac	yic	cïmɛn	de	kura/adiir

Aciir puɔth yenë nyiɛc rëër kekë ɣɛn
•	 	Kuɛ̈n	ë	ɣɛn	akököl	ku	päl	ë	ɣa	ba	käär	yen	të	cï	luɔ̈i	rɔt
•	 	ɣɛn	e	käŋ	poc	thook	ku	kuɔ̈t	ke	nhïïm	tëtök	cïmɛn	de	dhëräär	ku	cït	

ë	kɔ̈k
•	 	ɣɛn	agör	bïï	yiɛ̈n	käke	cuɛ̈c	ku	të	lääu	bï	ɣɛn	kä	ciɛ̈	ya	cuëëc	thïn,	ku	

tac	käŋ	kɔ̈ɔ̈th	ka	thuɔ̈ɔ̈r	käŋ
•	 	ɣɛn	agör	bïï	pɔ̈ɔ̈c	në	të	yënë	ajala	kuaath	thïn
•	 	Apuɔth	ba	ya	naŋ	kaam	de	pol	bic,	cïmɛn,	ba	ɣa	kuɔ̈l	ya	wɛc,	ku	bɔ̈k	

adiir,	ku	ba	ya	thuɔ̈ny

Apuɔth ba jam kekë dubëny de mïth ka 
dïktor na
•	 	CÏ	ɣa	ye	kä	wënthɛɛr	ya	looi	ye	bɛɛr	looi
•	 	CÏ	ɣa	ye	jam	apuɔth	bï	kɔc	kɔ̈k	ɣa	ya	deet
•	 	CÏ	ɣa	ye	puɔ̈u	ë	naŋ	mïth	kɔ̈k	ku	kɔ̈k	juɛ̈c	kɔ̈k	löi	röt	të	thiɔ̈k	ke	ɣɛn
•	 	CÏ	ɣa	ye	puɔ̈u	ë	naŋ	ba	kä	looi	mïth	kɔ̈k	thöŋ	ke	ɣɛn	ya	looi,	në	bak	

tok	ka	bɛ̈k	kedhiɛ

Nhiëër, Jam, Kët, Kuɛ̈n, Pol	e	awereŋ	de	kuɛt	tɔ̈	NSW	mɛn	ye	ke	lɛ̈k	wël	ë	cil	ku	lɔtueŋ	de	
meth	në	ciɛɛŋ	yic,	ku	në	tɛ̈kde	yic,	ku	jɔl	ya	nyïny	de	kɛ̈ŋde	ku	jɔl	ya	pöcde	në	kä	puɔɔth	ë	
ciɛɛŋ:	www.families.nsw.gov.au/resources/love-sing.htm



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

14.2

Ŋuɔɔt ë ke yï mɛ̈th?
Mäth	e	mɛ̈nhdu	cuɔ̈t	jɔŋ	ye	mïth	nɔ̈k	cɔl	Tuaany	ye	Mɛ̈nh	ë	lual	 

Dac	Nɔ̈k	(Sudden	Infant	Death	Syndrome	(SIDS)).
Yuɔ̈p	telepun	de	pɛ̈l	ë	tap	në	13 QUIT	(137848)	 

ka	lɔɔr	në	wɛbthait	yic	www.icanquit.com.au/

Nɛ̈m de run kee 4
Wë	lëu	bïï	jaam	yiic	anɔŋ	yiic	yïk:

Pial ë guɔ̈p ku tiɛ̈t de röt
•	 Cär	de	pial	ë	guɔ̈p	de	mïth
•	 	Tuɔ̈m	de	wɛl	ye	mïth	tiit	gup
•	 	Cääm	de	mïïth	ë	pial	ë	guɔ̈p	në	kuat	yic
•	 	Nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	lec	ë	mɛ̈nhdu
•	 	Gël	de	meth	në	ariɛl
•	 	Nïn
•	 	Dït
•	 	Tënɔŋ	dhäk:	cär	de	nhian

Cil
•	 	Kä	dir	yïn	lëu	bïk	bɛ̈n	bei	në	kä	cïï	thiëëc	në	PEDS*	tënɔŋ	mëdhiëëth
•	 	Të	yee	mɛ̈nhdu	tɛk	thïn	ku	të	yee	yen	luui	thïn
•	 	Lɔ	de	mɛ̈nhdu	në	thukul	de	mïth	yic
•	 	Luɔ̈p	ka	kuɛ̈n	de	akökööl	në	buɔ̈k	yiic	ku	bï	meth	pöc	në	kuɛ̈n

Kuat
•	 	Rëër	de	kekë	mïth	ë	man
•	 	Ajuɛɛr	puɔth	de	mëdhiëëth	ku	nyiɛc	muɔ̈ɔ̈k	de	mïth
•	 	Mäth	de	tap

*Cär de të dïït meth thïn tënɔŋ mëdhiëëth



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

14.3

Cär de pial ë guɔ̈p ke 
thukul kën guɔ gɔl në run 
kee 4
Kë	mɛ̈nhdu	kën	guɔ	gɔl	në	thukul,	agör	ba	mɛ̈nhdu	kan	räth	tënɔŋ	
dubëny	de	mïth	ka	dïktor	duɔ̈n	ku	bïï	meth	lɔ	caar	guɔ̈p	në	tuaany.	

Cär	de	pial	ë	guɔ̈p	kän	anɔŋ	yic	yïk:

•	 Thëm	de	pïŋ
•	 Thëm	de	daai	–	ajuɛɛr	de	thëm	de	mïth	kën	guɔ	lɔ	në	thukul	yic	nyïn	

(StEPS)*
•	 Cär	de	guɔ̈p	(në	kɔ̈ɔ̈c	de	yic	ku	thiɛkde)
•	 Thëm	de	te	yee	meth	jiɛɛm	thïn
•	 Kä	bïï	thiëëc	tëde	dït	ku	cil	de	mɛ̈nhdu	ku	tɛ̈kde	yic	ëbɛ̈n
•	 Cär	de	tuɔ̈m	de	mɛ̈nhdu	në	wɛl	ye	mïth	tiit	gup

Jaam	ë	kekë	dubëny	de	mïth,	dïktor	ku/ka	dupöc	tëde	käke	pial	ë	guɔ̈p,	
cil	ku	dït	de	meth,	të	yee	yen	rëër	thïn	ka	kɔ̈k	ril	yiic	tɔ̈	në	kuat	yic	lëu	
bï	pɛ̈n	pöc	në	thukul	yic.

*Ajuɛɛr	de	thëm	de	mïth	kën	guɔ	lɔ	në	thukul	yic	nyïn	(StEPS)*	e	ajuɛɛr	de	panakïm	ke	NSW	
ku	e	mïth	nɔŋ	run	kee	4	cɔk	athem	ke	nyïn	abac	të	cïn	wëu	në	thukuul	ke	mïth	yiic	ku	ɣän	
yenë	mïth	muk	thïn,	ka	në	bak	dɔ̈,	alëu	bïï	akïm	de	mɛ̈nhdu	thiɔ̈k	kekë	wek	looi	kekë	Ajuɛɛr	
de	Kuɛtkuɛt.	(www.health.nsw.gov.au/initiatives/steps/index.asp)



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

14.4

Ke thukul kën guɔ gɔl
Mɛ̈nhdu	alëu	bï	gɔl	në	thukul	de	mïth	yic	(kindagäden)	e	ruɔ̈ɔ̈n.

Alëu	bï	kony	na	lëu	yïn:

•	 	Ba	mɛ̈nhdu	ya	nhiaar	ku	ye	kony.	Ba	puɔ̈ɔ̈u	miɛt	arët	në	göl	de	thukul	
tënɔŋ	mɛ̈nhdu.

•	 	Ba	mɛ̈nhdu	ya	räth	kindagäden	ka	në	thukul	de	mïth	yic	në	kööl	
nyooth	ë	thukul	ago	kë	piny	de	thukul	nyic	apuɔth.

•	 	Lär	ë	mɛ̈nhdu	lööŋ	ke	thukul,	cïmɛn,	nyooth	de	cin	nhial,	thiëc	ku	bï	
yï	puɔ̈l	lɔ	në	ɣön	ë	laac	ku	lɔroor,	pɛ̈l	ë	rɔt	piny	ku	piɛ̈ŋ	ë	na	lëu	rɔt,	
ku	lon	de	kä	cïï	dupoc	luel.

•	 	Nyuɔ̈th	ë	mɛ̈nhdu	ɣän	ke	laac	ku	lɔroor.
•	 	Ba	yönipom	thɛm	në	mɛ̈nhdu	kɔ̈u	kë	kën	thukul	guɔ	gɔl	në	kööl	

tueeŋ,	ku	ba	tïŋ	na	lɔ	alɛ̈th	rok	në	ye	kɔ̈u.
•	 	Lɔɔr	në	thukul	yic	kë	mïth	kɔ̈k	ŋoot	në	thukul	yic	ago	mɛ̈nhdu	awuɔɔu	

de	thukul	nyic	në	ɣän	ke	pol	yiic	ku	juɛ̈c	de	mïth	ë	thukul.
•	 Nyuɔ̈th	ë	mɛ̈nhdu	ɣän	yenë	mïth	muk	thïn	të	cïï	pööc	thök	në	thukul	

yic,	na	gör	ë.

Wël	käk	alöm	ke	tënɔŋ	Ajuɛɛr	de	Muɔ̈ɔ̈k	ë	Mïth:	www.raisingchildren.net.au



Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

14.6

Kä thiëc ke tënɔŋ 
mëdhiëëth
Bɛ̈ɛ̈r ë kä cïï thiëëc kë, kë dubëny de mïth kën guɔ bɛ̈n baai tënɔŋ yïn 
ka ke yï kën guɔ lɔ tënɔŋ dïktor tëde cär ë guɔ̈p në run kee ŋuan yiic.

	 Gam Jai

Ca	kë	cïï	thiëëc	në	lɔŋ	de	kä	ye	pial	ë	guɔ̈p	rac	bɛ̈ɛ̈r	tɔ̈	në	 
apäm	3.2?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Nɔŋ	randɔ̈	ye	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	piŋ	thïn?	  

Ye	yïn	diɛɛr	në	të	yee	mɛ̈nhdu	dɛɛi	thïn?	  

Nɔŋ	mɛ̈nhdu	nyïn	cï	yal	yiic	ka	nyïn	lɔ	taarar	 
(cɔl	Yïkuin	ka	Yïtïrabïmäth)?	  

Tɔ̈	mɛ̈nhdu	emɛn	kë	bec	në	wɛ̈t	ë	ye	nyin?	  

Ye	mɛ̈nhdu	yök	kekë	tol	ë	tap	baai	ka	në	thurumbil	yic?	  



15.1

Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

Wël tɔ̈ tëde tuɔ̈m ë mïth 
në wɛl ye ke tiit gup
Tuɔ̈m de mïth në wɛl ye ke tiit gup e mïth gël në tuɛnytuɛny ril yiic, 
mɛn ye röt looi në baai yic ku aye mïth beec ku nɛ̈k kë mïth kɔ̈k abac 
të cïn kaam.

Akutnhom de Pial ë Guɔ̈p de Baai ku Göör de Nyïc agör bïï mïth ëbɛ̈n 
ya toom në wɛl ye ke gël gup në tuɛnytuɛny.  Apuɔth ba kä göör 
akutnhom kän jaam yic kekë dïktor duɔ̈n ka panakïm duɔ̈n ku/ka lɔɔr në 
wɛbthait de Akutnhom de Pial ë Guɔ̈p NSW yic  
www.health.nsw.gov.au/immunisation/pages/schedule.aspx ku ba ajuɛɛr 
de tuɔ̈m ë mïth lɔ tïŋ.

Tuɔ̈m de mïth e ke gël gup në tuɛnytuɛny ë mïth cït yïk anyɔ̈r, toŋgolo, 
aruɔɔm puɔ̈u, tuaany de ruëëi, dɛ̈nyagɔɔk, tɔ̈ɔ̈c, rubella, burjuŋ, ɣip B, 
menin C, akuɔ̈ɔ̈k, rotabairɛ̈th, nimonia, HPV ku tuɛnytuɛny kɔ̈k. Wɛl ye 
tuɔɔm käk atɔ̈ tënɔŋ dïktor duɔ̈n ye tuɔɔm abac të cïn wëu, ku tënɔŋ 
akutnhïïm kɔ̈k ke baai, panakïm ke mïth, ku  ɣän kamatnhïïm de kuat ku 
Panakïïm ke Aborijinɔl.

Mïth kɔ̈k alëu bïk naŋ atuɔ̈c thin kor ku/ka tuɛ̈l ke gup, ku but ke gup 
ku dhïr të wën cïï toom. Yuɔ̈p ë dïktor duɔ̈n na cï atuɔ̈c lɔ nhial arët 
awɛ̈r 39°C, ka të nɔŋ yen kë dir yïn në të rëër mɛ̈nhdu thïn.

Meth ëbɛ̈n cïï gätpiny tëde Medïkɛ̈ɛ̈r acïï ya gätpiny në Buŋ de Mïth cïï 
Toom (ACIR) yic. Në tuɔ̈m de mɛ̈nhdu thok ëbɛ̈n, dïktor duɔ̈n ka 
panakïm duɔ̈n e ACIR lɛ̈k tuɔ̈m cïnë meth toom.

Akököl de të cïnë mɛ̈nhdu tuɔɔm thïn abïï tuɔ̈c yïn baai tënɔŋ akutnhom 
de ACIR të cïï mɛ̈nhdu ajuɛɛr den de tuɔ̈m thöl thok ëbɛ̈n në run kee 4 
yiic. Yïn abii ya göör ba awereŋ kän ya gaam në ɣän yenë mïth muk 
thïn ka në thukul yic.

Të kënë yïn tuɔ̈c akököl de tuɔ̈m ë mɛ̈nhdu kän ka nɔŋ kë cï wääc në 
yee akököl kän yic, ke yïn yuɔ̈p ë ACIR në 1800 653 809.



15.2

Wël ë pial ë guɔp diɛ̈ cïï gɔ̈t

Wël thiek yic tënɔŋ mëdhiëëth/dumuuk ë mïth
Tuɔ̈m në wɛ̈l ë toŋgolo ka tuaany de ɣɔɔl – mïth kor arët (kën guɔ naŋ 
pɛ̈i kee 6) kënë guɔ toom alëu bïk tuaany de ɣɔɔl ka toŋgolo yök tënɔŋ 
kɔc ŋuɛ̈ɛ̈n ku mïth kɔ̈k cï dït. Yuinh töŋ de wɛ̈l ë toŋgolo nɔŋ yic wɛ̈l 
cɔl dTpa agör bïï ya tuɔɔm në mëdhiëëth gup ku kɔc dït bï meth muk 
gup kë meth kënë guɔ dhiëëth ka bïï dac tuɔɔm kë meth puɔc dhiëëth 
arëët yic.

Tiɛ̈ŋ de thaa yenë mɛ̈nhdu toom  - apuɔth bii mɛ̈nhdu ya toom në 
kaam wën cïï lueel panakïïm ago mɛ̈nhdu gël guɔ̈p në tuɛnytuɛny ril yiic 
arët.

Wël juɛ̈c kɔ̈k ke tuɔ̈m ë mïth, mɛn nɔŋ yic yïk buŋ thiɔ̈k puɔc ë gɔ̈t në 
akutnhom de tuɔ̈m ë mïth cɔl Buŋ de Tuɔ̈m ë Mïth Ɣothrelia, alëu bïï 
yök në www.immunise.health.gov.au.
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