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ë ŋɛk ku ka lɔ̈k bööth thïn abɛ̈n (kek nɔŋiic ku cie tɛɛm në kä bi lɔ̈k bööth të nɔŋ kë cï rɔt kuɔ̈c looi) në kɛ̈k 
ye wëu nyaai abɛ̈n, ka kën wëu tuɔ̈ɔ̈m kake bɛ̈ɛ̈i, ka cï riääk col kek ku käny kek lëu ba ke yök kaye wɛ̈t kën 
lëk röt nyiɛc luɛɛl ka kën kë thök në kuatë kuer, ku në kuat ë wɛ̈t tɔ̈ acɔ̈I kɔc gäk nyin në ë lëk kë.
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Ka cï gɔ̈t thïn
Awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny
Yeŋu yen awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny ?

Yeŋa yen awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny ëke luui thïn?

Lëu bï raan Lääunhom ye raan Tuaany Luɔ̈ɔ̈p nhom në yith ke ɣɛn kony kadï?

Dɛ̈ɛ̈t ë yic de yithku 
Riɛl lëu bïn kë tak looi

Yïlac cïn kë gël yen 

Lööŋ ke yïlac 

Yith në thää de yïlac ku muɔ̈ɔ̈k 

Dhuluum ku tiɛ̈ɛ̈ŋ ëyic de rou ë tuaany

Yic bïn lëk ya yök 

Kɔc macthok/kɔc gɔɔl, amïmuuk ku kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k

Akutnhom de Berpiny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ ë Pial gup tënë Tuaany ë nhom 

Kuɛr de luɔi ë kɔc cï ya wuɔ̈c ë löŋic

Lëk ku kuɔɔny juɛ̈c kɔ̈k 
Lëu bï ɣɛn lëk kɔ̈k ya yök kadï në yithciɛ̈ yiic?
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Awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny

Yeŋu yen awɛ̈reŋ  
ë Yith cï gätpiny?
Awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny anɔŋic lëk thiekiic 
në biäk de yithku në Löŋ de pial ë gup tënë 
tuaany ë nhom 2016.

Yeŋu yen awɛ̈reŋ ë Yith cï 
gätpiny ëke luui thin?
Awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny ee këde kɔc tuaany 
tënë konykony ke pial ë gup tënë tuaany ë 
nhom, në rin:
• raan tuaany kɔɔr bï dhil ë lui yïlac, cïtmɛn de raan cï dïktor luɔi 

löŋ de yïlac ë Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016 yic, 
ku 

• raan tuaany kɔɔr bï luɔ̈i yïlac tënë konykony ke pial ë gup tënë 
tuaany ë nhom, nɔŋic raan luu yïlac në kuer tɔ̈ nhom tueŋ de 
pial ë gup ka në gɛ̈m ë riɛl de raan ë nyin tï ït ka raan ë löŋ. 

Awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny ee këde kɔc macthok, amïmuuk ku kɔc 
ë kuɔɔny kɔ̈k ke kɔc tuaany.

Lëu bï Raan Lääunhom ye 
raan Tuaany Luɔ̈ɔ̈p nhom në 
yith ke ɣɛn kony kadï?
ɣän ke juäc de konykony ë pial gup tënë 
tuaany ë nhom anɔŋ kɔc Lääunhïïm cï kek 
kuany bïk raan Tuaany Luɔ̈ɔ̈p nhom në yith ke. 

Lon de kɔc ye kɔc luɔ̈ɔ̈p nhïïm ee bïk yïn, kɔc macthokku, amïmuuk 
ku kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k ya kony në dɛ̈t ëyic ë yith ku. Keek alëu bïk yïn, 
kɔc macthokku, amïmuuk kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k kony aya në jam kekë 
kɔc ë lon de pial ë gup në biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈kdu.

Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016 Yith cï gätpiny
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Dɛ̈t ëyic de yithku

Riɛl bïn ka tak kek looi

Yekë käko ye yithciɛ̈ ba ya luui në 
ka tak në biäk de muɔ̈ɔ̈k ë pial 
ë gup adönydiɛ̈? 
Yïn aye yök lɔn lëu bï yïn ka tak kek ya loii në biäk de muɔ̈ɔ̈k ë pial 
ë guɔ̈pdu. Kän aye cɔɔl nɔŋ riɛl bïn ka tak kek ya looi.

Na lëu yïn luɔi de ka tak kek keyï kony ë raan dɔ̈, yïn aye yök/lööm 
ke yïn nɔŋ riɛl bïn ka tak kek ya looi. Kän aye cɔɔl kuer ë tɛ̈k cï kuɔny. 

Na lëu yïn luɔi de ka tak kek në biäk de muɔ̈ɔ̈k ë pial ë gup 
adönydiɛ̈, yïn anɔŋ yic ba riɛl gam, ka ba riɛl cuɔ̈k gɛm,  
tënë yïlac ku muɔ̈ɔ̈k. 

Yekë käko ye yithciɛ̈ na cï ɣɛn loi ka 
ba kek tak?
Dïktor alëu bï yïn gäm yïlac ku muɔ̈ɔ̈k ke yïn kën riɛl gam në löŋ de 
yïlac yic ye dïktor looi Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016. 
Kuɛr riliic (kuɛr ë yïlac) aye kuanycök të looi ë löŋ de yïlac. 

Kuɛr böth kë abɛ̈n adhil bï kek ya luɔ̈ɔ̈i nhïïm: 

• yïn anɔŋ tuaany ë nhomliääp

• yïn acïn riɛl bïn ka tak kek looi në biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈k                                 
tënë tuaany 

• anɔŋ riɛ̈ŋdït lëu bï rɔt luɔ̈I yïn ka kɔc kɔ̈k, ka nɔŋ riɛ̈ŋdït tënë                        
yïn bïn tuɛɛny yïn ë tuaany de riääk/liääp ë nhom ka tuaany 
ë gup cï rɔt juak. 

Löŋ ë yïlac acie lëu bï looi tënë yïn na lëu yïn luɔi de ka tak kek në 
biäk de muɔ̈ɔ̈k ë pial ë gup adönydiɛ̈.
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Yïlac cïn kë gël yen

Yeŋu yenë yicdiɛ̈ bï ɣɛn luɔ̈I yïlac në 
‘kuer cïn kë gël yen’?
Na cïn yïn riɛl bïn ka tak kek looi në biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈k, yïn 
anɔŋ yic bïnë yïn luɔ̈i yïlac në kuer cïn kë gël yen. Luui ë yïlac në 
kuer cïn kë gel yen ee luɛl lɔn lëu bïnë yïn luɔi yïlac ke yïn cï riɛl 
gam, ka gɛm ë riɛl ë raan dɔ̈, cie thöŋ kekë dhil ë luui yïlac në löŋ 
de yïlac yic yen ye Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016.

Na cï yïn kuer tɔ̈ nhom tueŋ ke pial ë gup looi, kua löŋ de yïlac acï 
luɔ̈i yïn, dïktor abï geer yic tënë yïn yeŋu kënë kuer tɔ̈ nhom tueŋ 
ke pial ë gup luɔ̈ɔ̈i bïnë yïn luɔ̈i yïlac, ku gɛ̈t ë kän piny në awɛ̈reŋ 
yenë kakuk ë pial ë gup gät thin. Kän alëu bï luui na kënë kuer dun 
tɔ̈ nhom tueŋ ke pial ë gup cïnic gɛm ë riɛl tënë yïlac ku muɔ̈ɔ̈k 
yen kɔɔr ba bɛr pial pei.

Kɛ̈k ë puɔ̈ndu, kaye ke wak ku ka nhiar kek cï ke juiir në kuer dun tɔ̈ 
nhom tueŋ ke pial ë gup yic, abï gɛ̈k ke nyic ë dïktor, na cï löŋ de 
yïlac cak looi tënë yïn. Dïktor abï geeric tënë yïn yeŋu ye kuat ë kɛ̈k 
ë puɔ̈ndu, kaye ke wak ku ka nhiar kek kënë ke ya buɔɔth cök ku 
gɛ̈t ë kän piny në awɛ̈reŋ yenë kakuk ë pial ë gup gät thin.

‘Kuɛr ë yïlac cïn ka gël’ keek aye:

• në kuer tɔ̈ nhom tueŋ ke pial ë gup cök yen cï yïn looi
• kekë gɛ̈m de raan ë ŋɛk yen nyin tï ït ë yen cï kuɛ̈ny yïn në löŋ de 

nyin tï ït ë kɔc yic 
• kekë gɛm ë riɛl de raan yen nyic löŋ yen cï kuany bï kɛ̈ŋ ya tak në 

biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈kdu 
• kekë gɛm ë riɛl de yen nyic löŋ ë yïlac, cïtmɛn de tik ka moc yen 

nɔŋ ruɛ̈n thiɔ̈kic ku gɛ̈k ke lɔtueŋ ke yïn 
• kekë gɛm ë riɛl de amïdhiëëthku na kën yïn run guɔ̈r ya 18. 

Yïn alëu ba kuer tɔ̈ nhom tueŋ ke pial ë gup looi në dhöl de 
lon ë Kuer tɔ̈ Nhom tueŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 
(nhomliääp) tɔ̈ tënë atɔ̈ tënë konykony ke pial gup ë tuaany 
de nhom ka webthiaat ë Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë 
nhom 2016. Tïŋ Lëu bï ɣɛn lëk kɔ̈k ya yök kadï në yithciɛ̈ yiic? 
(bak athör 11). 

Lööŋ ë yïlac 
Bï ɣɛn kɔɔr ba rëër panakïïm na lui ɣa 
yïlac në löŋ de yïlac yic? 
Na lui yïn yïlac në löŋ de yïlac në löŋ de yïlac yic, yïn abï yiɛ̈k yïlac 
ke yï rɛ̈ɛ̈r baai ë kɔc yic, cïtmɛn, ke tɔ̈ baai, agut bï yïlac ku muɔ̈ɔ̈k 
dun yen kɔɔr ya kë cie looi rɔt në kuer kënë. Na cï yïn ya raan tuaany 
arët, yïn alëu bï yïn luɔ̈i yïlac panakïïm agut ba raan cï gup pial ba 
jal lɔ baai. 

Na luui yïn yïlac panakïïm, ke yen akɔɔr bï dïktor tak lɔn lëu bï yïn jääl 
panakïïm në kaam cekic. Kän aye cɔɔl yïlac cekic në baai yic. Kë ye 
wɛ̈t yïlac cekic në baai yic ee kuɔɔny de pial pei në kuer ë ɣɛ̈thdu ba 
lɔ rëër në kɔc ë baai yiic kekë yïlac lɔjik ku muɔ̈ɔ̈k. 

Bak de Ber ë piny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ de Pial ë guup tënë Tuaany ë nhom 
(bak athör 10) ee lon de akutnhom ë berpiny de löŋ ë yïlac.

Ye kaam yïndï bïnë ɣɛn luɔ̈i yïlac në 
löŋ de yïlac yic?
Na ye dïktor cie raan nyic tuaany ë nhom yen ë looi löŋ de yïlac tënë 
yïn, raan nyic tuaany ë nhom adhil bï kuer de luɔi ë löŋ de yïlac në 
nïn ka 3 yiic. Raan nyic tuaany ë nhom alëu bï löŋ ë yïlac gam thin, 
kekë nɔŋic ka cïnic kë dhuk ë gɔ̈t, ka cuɛt kë löŋ de yïlac. 

Yïn ka raan dɔ̈ në nyindu yic, alëu bï Ber ë piny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ de Pial ë guup 
tënë Tuaany ë nhom kɔɔr bï luɔi de löŋ ë yïlac bɛrpiny në kuat ë thää 
cï rɔt yök. 

Dïktor abï athëm looi tënë yïn, në yic ë diäk ë pɛɛi, bï tɛk lɔn bï löŋ 
dun ë yilac gɛ̈k thin. Dïktor adhil aya bï athëm ya looi na cï, në kuat ë 
thää, kuer ë yïlac acie lëu bï bɛr kɔɔr ka bï naŋ yïlac cïn kë gël yen në 
bɛ̈c de yïn yic. 

Dïktor adhil bï löŋ de yïlac cuat wei (teemkɔ̈u) na cie kuer de yïlac 
acie ber ë kɔɔr, ka kuer ë yïlac cï kë gël yen në yïlac de yïn yic. Kuer 
ye kɔɔr kän acie luui na cï yïn gup pial lëu ba kɛ̈k ë gup ya tak ë rɔt 
kua na cie riɛl dun ë tɛ̈k akën lɔcök, yen ye, të ye yïn yök ku mɛ̈r ë 
kaam thiin koor. 
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Yithku në thää ë yïlac                             
ku muɔ̈ɔ̈kdu
Yekë ko kek ye yithciɛ̈ ke ɣa ye                                         
raan tuaany?
Yïn anɔŋ yic tënë dïktoor ku kɔc kuk kɔ̈k yen yïn gäm yïlac                                  
ku muɔ̈ɔ̈k:

• tiɛ̈ɛ̈t ë nyin në yithku 

• loi bï yith ku nhomlääu du aye kek rac në kuer ye kɔɔr bï tï ït 
ë nyin ku pïrdu, ka tï ït ë nyin ë kɔc kɔ̈k

• ɣäth ë dem, ku riɛldu ba rëër në kɔc ë baai yiic ke yïn cie kɔɔr ba 
yïlac ë riɛl ku muɔ̈ɔ̈k looi 

Yïn anɔŋ yic tënë dïktoor ku kɔc kuk kɔ̈k bï ka thiekiic ë luɔi ya mat 
në kuer ye kek yïn gäm yïlac ku muɔ̈ɔ̈k. Käk anɔŋiic:

• nyïc de yic ë kɔc abɛ̈n thöŋ kekë yith ke raan macär abɛ̈n 

• lööm de kë mɛt ë thïn, në këdïït lëu rɔt, kɛ̈k ë puɔ̈ndu,  
kaye ke wak ku ka nhiar kek në luɔi ë ka tak kek yiic

• mɛt thin, në këdïït lëu rɔt, kɔc macthok, amïmuuk ku kɔc 
ë kuɔɔny kɔ̈k në ka tak kek yiic nël biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈k,  
ke yic dun de kɛ̈k athian du nyic. 

Yïn anɔŋ yic tënë dïktor bï looi lɔn ye ka kɔɔr yïlac ku muɔ̈ɔ̈kdu kek 
atuɔ̈ɔ̈m, ku atɔ̈ cï kuer ye Löŋ kɔɔr bï ya kuanycök. 

Yïn anɔŋ yic tënë dïktoor bï kɛ̈k kuk ë pial gup ya gätpiny në äwɛ̈reŋ 
yenë yïlac ku muɔ̈ɔ̈k cï gäm yïn gɔ̈t thin. 

Kuɛr yeke kuanycök cï kek gätpiny në athör de Nyuuth ë yic 
de kɔc tuaany tɔ̈ në webthiaat ë Löŋ de Pial ë gup tënë 
Tuaany ë nhom 2016. Tïŋ Lëu bï ɣɛn lëk kɔ̈k ya yök kadï në 
yithciɛ̈ yiic? (bak athör 11).

Yekë ko kek ye yithciɛ̈ ke ɣa ye                                                    
raan tuaany panakïïm? 
Yïn anɔŋ yic bï yïn ya kɛ̈ny/neem në kɔc macthok, amïmuuk ku kɔc 
ë kuɔɔny kɔ̈k kuat ë thää tɔ̈. Tëdɔ̈, raan alëu bï nyaai në nɛ̈mic du yic 
na ye tëde kony kony yök lɔŋ nɔŋ yen kë lëu ben yïlac ku muɔ̈ɔ̈k du 
raac. Kän älëu bï dhuum në dhöl de Ber ë piny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ de Pial ë gup 
tënë Tuaany ë nhom.

Yïn anɔŋ yic bï yï ya kɛ̈ny/neem ku them yïn në akïm de kɛ̈k ë pial 
gup në kuat ë thää yen tɔ̈ cï juiir kekë tede konykony. 

Yïn anɔŋ yic bï yï ya kɛ̈ny/neem në raan nyic löŋ ka kɔc kɔ̈k ë luup 
ë nhom në kuat ë thaa yen tɔ̈ cï juiir kekë tede konykony. 

Yïn anɔŋ yic ba ya jam kekë kɔc kɔ̈k në kuer awɛ̈rak ye tuɔɔc,                 
telepun ka adit yenë ke jam. Tëdɔ̈, kän acie rɔt ye looi na ye cï raan 
dɔ̈ thiëc lɔn bïnë jam cuɔ̈k acie loi, ka na nɔŋ ‘gël ë jam’ yen tɔ̈ 
piiny në ë Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016 yic . Ke tëde 
konykony alëu bï jam nhiaac aya në puunic ka adit yenë ke jam në 
raan yen tuaany na ye të bï nɔŋ kërɛc tënë pial ë gup ku pïr de raan 
tuaany ku kɔc kɔ̈k. 

Na ye yök lɔn lëu bïnë yïn cuɔ̈k tɛ̈ɛ̈c panakïïm, kua bï yïn luɔ̈i yïlac 
baai, yïn alëu ba awɛ̈reŋ du cuat tënë akutnhom ë yïlac bɛrpiny 
në tïŋ ëyic bï kän bɛrpiny. Raan ë kuɔɔny alëu bï awɛ̈rek cuat tënë 
akutnhom ë yïlac bɛrpiny në tïŋ ëyic në nyindu yic. 
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Dhuluum ku tiɛ̈ɛ̈ŋ ë yic de rou ë tuaany

Lëu bï ɣɛn dhulum ka thiëc de tiɛ̈ɛ̈ŋ 
ë yic de rou ë tuaany?
Konykony ke tuaany ë nhom (nhomliääp) abɛ̈n 
anɔŋ wël ajuiɛɛr ku kuɛr ë luɔi tɔ̈n piiny ba ya 
yök ku mɛ̈c de dhuluum cï looi në raan tuaany 
ka raan dɔ̈ në nyin de raan tuaany yic. 

Yïn alëu ba kɔc Lääunhïïm cï kek kuany bïk raan Tuaany Luɔ̈ɔ̈p nhom 
në yith ka raan ë luɔi de konykony ë tuaany de nhom (nhomliääp) bï 
të yenë dhulum luɔɔi thin geeric tënë yïn. 

Na kënë dhulum në biäk yïlac ku muɔ̈ɔ̈k dhuɔlpiny ë cök, yïn anɔŋ 
yic ba thiëc tënë konykony ba tiɛ̈ɛ̈ŋ ë yic de rou yök ë biäk de yïlac 
ku muɔ̈ɔ̈k tënë akïm de kɛ̈k pë pial guɔ̈u peei/dɔ̈. Raan macthok, 
amïmuk ka raan ë kuɔɔny dɔ̈ alëu bï thiëc kän looi. 

Tëde konykony adhil bï ajuiɛɛr looi bï tiɛ̈ɛ̈ŋ ë yic de rou ë tuaany tënë 
raan ë luɔi yen lääu nhom tënë akutnhom yen loi yïlac du.

Yic ba yith ya yök

Yekë ko yith ciɛ̈ ba yith ya yök?
Yïn anɔŋ yic ba lëk ë biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈kdu dac ya yök në kaam 
cekic, lecök ku tuum yic. 

Yïn anɔŋ yic bï yï ya mat në ka tak kek në biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈kdu 
yic, ku nɔŋ wël thekiic geer ku lar ke yiic tënë yïn, nɔŋiic ka tak kek 
në kɔc nyic wal ku tuɛny. Cïtmɛn de, raan akïm lui adhil bï ya jam 
kekë yïn.

• yïlac ku muɔ̈ɔ̈k bï kek gäm yïn tën cïnë löŋ de yïlac looi

• but ë thëm de löŋ ë yïlac du nɔŋiic ka cï kek ya yök në athëmic 

• yïlac ku muɔ̈ɔ̈k bï kek gam tënë yïn na cï wɛ̈l löŋ dhil ë lui yïlac 
ku yïn abï jääl panakïim bï yï lɔ luɔ̈I yïlac baai ë kɔc yiic. 

Yïn anɔŋ yic tenë dïktor ka raan dɔ̈ bï kuɛr ë puɔth kuanyiic bï looi 
lɔn cï yïn lëk deetic, cïtmɛn de, naŋ nyïny ë run kuk ë dhiɛ̈th, cieŋ 
du, tuaany dun ë nhom (nhomlääp), riɛl lëu bïn jam ku kuat ë ŋäk                 
ë gup. 

Yïn anɔŋ yic ba awɛ̈rak cï kek gɔ̈t ya yök ku athör kɔ̈k ne biäk de ka 
thekiic në löŋ yic, cïtmɛn ë Luŋ ë Ber ë piny ë Tiɛ̈ɛ̈ŋ de pial ë guup 
tënë tuaany.

Agɔ̈t de kek ë käk abɛ̈n adhil bï geeric ka laar ke yiic ke yïn atɔ̈ 
në Awɛ̈reŋ ë yith ka kɔɔr yïn ba ke laar yic kekë raan tuaany. 
Awɛ̈reŋ cïnë ka cï gɔ̈t gät thin abɛ̈n ku athör kɔ̈k yen dhil bï ya 
gäm yïn atɔ̈ në Awɛ̈reŋ ë yith ka kɔɔr yïn ba ke laar yic kekë 
raan tuaany yic. Tïŋ Lëu bï ɣɛn lëk kɔ̈k ya yök kadï në yithciɛ̈ yiic? 
(bak athör 11) në lëk juɛ̈c. 



9

Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016 Yith cï gätpiny

Kɔc macthok, amïmuuk ku kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k

Yekë yith ko kek tɔ̈ tënë kɔc macthok, 
amïmuuk ku kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k?
Kɔc ë kuɔɔny cï kek kuany
Yïn anɔŋ yic ba raan tök ka kɔc karou lɔc bïk ya kɔc kuk ë kuɔɔny ca 
kek kuany bïk yïn ya kony na ye të dɔm tuaany yïn ku ba raan kɔɔr 
Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016 bï dhil ë lui yïlac.  
Raan ë kuɔɔny cï kuany 

• adhil bï abɛ̈k ke awɛ̈rak cï gɔ̈t ya yök në kuer de löŋ lɔn cïnë yïn 
yiɛ̈k yic ba kek ya yök

• alëu bï kakuuk nyic kek ë rɔt laaric kekë yïn në biäk de yïlac ku 
muɔ̈ɔ̈k kekë akutnhom loi yïlac du

• alëu bï yïn kuɔny, ka kɔ̈ɔ̈c ë nyindu yic në pïŋ de  
Luŋ ë Berpiny yic

• alëu bï awɛ̈reŋ cï dïktor ë tuaany de nhom thiëëc tënë yïn na ye 
të loc ë yïn panakïïm kekë tuaany dït (tïŋ Yekë yith ko kek tɔ̈ ke 
ɣɛn në kuer de luɔi kɔc ye wuɔ̈c ë löŋic? bak athör 11)

Jam kekë kɔc macthok, amïmuuk ku kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k
Tënë yen dïktoor ku kɔc kɔ̈k kɔɔr thin bïk kɛ̈ŋ ya gɛ̈r yiic ku laar kë 
yiic tënë yïn, raan adhil bï kɛ̈ŋ geer yiic ka laar ke yiic kek raan ë 
kuɔɔny cï kuany. Na cïn yïn raan ë kuɔɔny cï kuany, ke dïktor ka kɔc 
ë kuɔɔny kɔ̈k adhil bïk kɛ̈ŋ geer yiic ka laar ke yiic kekë raan tök ka 
kɔc juɛ̈c macthok, amïmuuk ka kɔc ë kuɔɔny ku. 

Tëdɔ̈, kuer ye kuanycök kän acie luui na: 

• yïn athiëc bï jam cuɔ̈k ke loi rɔt (në thää yen nɔŋ yïn riɛl bïn kë 
tak looi)

• raan acie tɔ̈ ka liu puɔ̈u thïn bï jam bï rɔt looi (cïtmɛn, raan aliu 
puɔ̈u thïn bï lɔ neem panakïïm, ka acie lëu yuɔ̈p ë puun yic)

• jam alëu bï naŋ kërɛc tënë pial ë gup ku pïr du (cïtmɛn, raan acï 
yïlac ku muɔ̈ɔ̈k du kän rac yic thɛɛr rɛ̈k abï tuaany du ye yic juak).  

Raan lui panakïïm alëu bï kɛ̈ŋ laar yic kekë kɔc macthok, amïmuuk 
ku kɔc ë kuɔɔny kuk na ye puɔ̈l në Löŋ de Panäkïïm ku Akutnhom 
de kɛ̈k Pial gup 2011. Löŋ kän ë lëk puɔ̈l bï kek ya rɔm kekë kɔc kɔ̈k 
na yekë kɛ̈k ë yïlac ku muɔ̈ɔ̈k ë raan ka tënë raan nɔŋ nhiëër de pial ë 
gup ku pïr ë raan. 

Awɛ̈rak cï kek ya gɔ̈t 
Të cïnë awɛ̈rak cï gɔ̈t  ka athör gäm yïn, bak adhil bï ya gäm raan 
ë kuɔɔny cï kuany, raan ë nyin ë tï ït në raan cï kuany tënë yïn në 
löŋ de nyin tï ït yic ku raan nyic löŋ cï kuany bï tak kek ya looi në 
biääk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈k du. 
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Akutnhom de Ber ë piny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ de 
Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom

Lëu bï ɣɛn kony kadï në Akutnhom 
de Ber ë piny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ de Pial ë gup 
tënë Tuaany ë nhom? 
Akutnhom de Ber ë piny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ de Pial ë 
gup tënë Tuaany ë nhom ee lon thekic arët 
looi në gël de yithku. Akutnhom alääunhom 
ku acie bak Pial ë gup de Queensland 
(Queensland Health) ka thiɔ̈ɔ̈k yic kekë kuat ë 
konykony ke pial ë gup tënë tuaany ë nhom. 

Lon tueŋ de Akutnhom ee bï ya bɛrpiny lɔn 
ye lööŋ ke yïlac, ku kuum kɔ̈k në löŋ cök gɛ̈k 
thïn ka bï kek teem kɔ̈ɔ̈th. 

Lööŋ ke yïlac
Na cï löŋ de yïlac looi tënë yïn, yïn anɔŋ yic bï bɛrpiny në 
Akutnhom ë luk në nïn ka 28 yiic de cuɛt awɛ̈rek. Akutnhom ë luk 
adhil bï tak lɔn bïnë löŋ de dhil ë lui yïlac puɔ̈l bï gɛ̈k thïn ka bï 
teem kɔ̈u. 

Na cï Akutnhom ë luk tak bï löŋ de dhil ë lui yïlac gɛ̈k thin, 
Akutnhom ë luk adhil bï tak na cï yïn yïlac juakic në kɔc yiic baai, 
cïtmɛn de rëër baai. 

Na gɛ̈k löŋ de dhil ë lui yïlac thïn, ke Akutnhom ë luk adhil bï 
aberpiny jɔɔk ë luɔi në pɛ̈i ke dhɛ̈tem thook (në aberpiny böth ka 
rou) ku ruɔ̈n thok abɛ̈n ciɛ̈ɛ̈n. 

Yïn ka raan dɔ̈ në nyindu yic aya anɔŋ yic ben awɛ̈reŋ de 
Akutnhom ë luk cuat bï löŋ de dhil ë lui yïlac bɛrpiny kuat ë thää. 

Electroconvulsive therapy (ECT) (yïlac de thɛ̈rapï yënë 
manyadök ɣäth ë nyith yic)
Akutnhom ë luk ee yith ke raan tuaany gël të yenë yïlac de thɛ̈rapï 
yënë manyadök ɣäth ë nyith yic luɔ̈ɔ̈i thïn keye yïlac.

Na ye yïn raandït yen cïn riɛl lëu bïn tak ya looi në biäk de yïlac ku 
muɔ̈ɔ̈k gup du, yïlac de thɛ̈rapï yënë manyadök ɣäth ë nyith yic alëu 
bï luɔ̈ɔ̈i na cï thanycök në Akutnhom ë luk. Na kën yïn naŋ run ke 18, 
yïlac de thɛ̈rapï yënë manyadök ɣäth ë nyith yic na cï thanycök në 
Akutnhom ë luk. Yïlac de thɛ̈rapï yënë manyadök ɣäth ë nyith yic 
alëu bï luɔ̈ɔ̈i tënë raan tuaany arët cï tääc kua gɛ̈ɛ̈k ë thïn de adhil bï 
ya bɛrpiny në Akutnhom ë luk.

Luɔ̈k ke Akutnhom ë luk
Yïn anɔŋ yic ba rɔt mat në kë luŋ de Akutnhom ë luk yic yen thiääk 
kekë yïn, ku bï raan cï kuany, raan nyic löŋ ka raan ë kuɔɔny dɔ̈ lɔ̈ kɔ̈ɔ̈c 
ë nyindu yic.

Yïn anɔŋ yic bï yï ya ruac në lukic në raan ë kuɔɔny cï kuany, raan 
macthok, amïmuk ka raan ë kuɔɔny dɔ̈ ka, kekë gɛ̈m de Akutnhom 
ë luk, kɔc wɛ̈r raan tök.  

Yïn anɔŋ yic bï raan nyic löŋ ya kɔ̈ɔ̈c ë nyindu yic të cïn wëu kɔɔr 
kek na kën run ya 18, në luŋdun ‘athëm ë luk’ yic në luŋ de kɔ̈r ë luui 
yïlac de thɛ̈rapï yënë manyadök ɣäth ë nyith yic, ku luŋ yenë bɛ̈ny de 
kɔc nyic löŋ kuɛ̈nyic raan. 

Dhuum 
Yïn anɔŋ yic ba kë cï Akutnhom ë luk tak dhuum në Luŋ de Pial 
ë gup tënë Tuaany ë nhom yic. 
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Lëu bï ɣɛn lëk kɔ̈k ya yök kadï 
në yithciɛ̈ yiic?
Na cï yïn ya raan tuaany panakïïm, Raan 
Lääunhom cï kuany bï raan tuaany Luɔ̈ɔ̈p 
nhom në yith ka raan ë luɔɔi de konykony kë 
pial ë gup tenë tuaany ë nhom abï awɛ̈reŋ 
ë Yith cï gätpiny geeric tënë yïn. 

Bak de awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny abï gäm yïn ku kɔc kuk macthok, 
amïmuuk ka kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k na cï thiëc.
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Kuer de luɔi kɔc ye wuɔ̈c ë löŋic

Yekë yith ko kek tɔ̈ ke ɣɛn në kuer de 
luɔi kɔc ye wuɔ̈c ë löŋic?
Ee cin thin kor ë kɔc kek tuaany ëke nhïïm, ŋäk de dak ë nyïc ka tuɛny 
ë nhom kɔ̈k kek ye bɛ̈n në kuer de luɔi kɔc ye wuɔ̈c ë löŋic. Në yen 
ë känic, yïn adhil ë naŋ yic ba ya:

• thiëc tënë bɛ̈ny kum luk bï tuaany ë nhom ya mat thin në thää yen 
nɔŋ kë cïn yïn kuɛ̈n kɔ̈u ka në thää de looi ë luk në bɛ̈ny nhom

• në awuɛ̈c riliic, thïec awɛ̈reŋ cï gɔ̈t ë dïktor de tuɛny ë kɔc nhïïm 
bï juiir ke wëu nyɛɛi kek bï kënë puɔ̈nde ye tïŋ ë tuaanydun 
ë nhom yic lueel yïn kuɛ̈n kɔ̈u ka në thää de looi ë luk 

• në awuɛ̈c riliic, thiëc tënë Luŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 
bï bï tuaany ë nhom ya mat thin në thää yen nɔŋ kë cïn yïn kuɛ̈n 
kɔ̈u ka në thää de looi ë lukic.

Të cïnë lɔŋ ë tuaany dun ë nhom dhöl ë tïŋic në thää yen nɔŋ 
awuɛ̈ny cï kuɛn ë yïn kɔ̈u ka në thää ë luk, bɛ̈ny kum luk ka Luŋ de 
Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom alëu bï ka cï kek kuɛɛn ë yïn kɔ̈u 
wuɛɛc roor/cop. Na cï Luŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom ë kän 
tak tënë yïn, luk alëu bï kuum ë löŋ de wal ka löŋ de kuɔɔny yïlac 
tënë yïn. 

Yïn anɔŋ yic bï naŋ kuum ë löŋ ya bɛrpiny në Akutnhom ë luk nël 
pɛ̈i ka dhɛ̈tem thook. Yïn ka raan dɔ̈ në nyindu yic aya anɔŋ yic ben 
awɛ̈reŋ de akunhom ë luk cuat bï kuum ë löŋ bɛrpiny kuat ë thää.

Lëk ku kuɔɔny juɛ̈c kɔ̈k
Në bak de awɛ̈reŋ/athör kän ka lëk juɛ̈c, nɔŋiic 
awɛ̈rak ë nyuuth, poom ku athör ë yith cï gɔ̈t kɛ̈ny 
ë webthaait de Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany 
ë nhom 2016: 
www.health.qld.gov.au/mental-health-act


