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Pial ë gup de Queensland (Queensland Health)

(Mental Health Act 2016)

Löŋ de Pial ë gup tënë 
Tuaany ë nhom 2016Awɛ̈rak/athör kony kë kɔɔr

Awɛ̈reŋ tueŋ ye muktäu
•	 Yith cï gätpiny (Statement of Rights)
 Yith ku në Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016  

cök/thar

Anyuuth
•	 Anyuth de yith ë raan tuaany 

•	 Kuer tɔ̈ nhom tueŋ de pial ë gup de pial në tuaany ë nhom
 anyuuth ku poom de kuer tɔ̈ nhom tueŋ de pial ë gup 

•	 Kɔc ë kuɔɔny cï kuany 
 anyuuth ku poom de thää ë rɔ̈m cï ruk

Awɛ̈rak/athör de yith cï kek gɔ̈t
•	 Yith ke raan tuaany

•	 Lon de raan ë kuɔ̈ɔ̈ny cï kuany

•	 Yith ke kɔc macthok, amïmuuk ku kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k

•	 Kuɛr tɔ̈ nhïïm tueŋ de pial ë gup ku kuer de yïlac/nyiɛɛi     
de tuaany cïn kë gël yen

Awɛ̈rak nɔŋiic lëk ajuiɛɛr
•	 Kuɛr tɔ̈ nhïïm tueŋ ke pial ë gup

•	 Yith ku

Të bïn athör/awɛ̈rak käk tïŋ ka në lëk juɛ̈c, kɛ̈ny ë: 
www.health.qld.gov.au/mental-health-act



Lon de kɔc ë kuɔɔny 
Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016 ee thiɛk 
ë yic de kɔc macthok, amïmuuk ku kɔc ë kuɔɔny kɔ̈k 
acï nyic në löŋic ë dhöl.

Loi ë kɔc ke kuɔɔny anɔŋiic:
• cɔ̈t de yïn ke yïn lui ë yïlac ku muɔ̈ɔ̈k
• mɛt ë rɔt në tak yic në biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈k
• dac yïkë lëk lɔcök në biäk de yïlac, muɔ̈ɔ̈k ku demdu
• ajuiɛɛr ë kuɔɔny de konykony tënë yïn, nɔŋiic jiɛ̈ɛ̈m 

ë nhom ku muɔ̈ɔ̈k de kɔcbaai. 

Kɔc ë kuɔɔny cï kek kuany 
Yïn alëu 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 kɛ̈k luup abɛ̈n ya yök kek yeke gäm yïn në löŋic 
• alëu bï lëk athian ë ŋɛk në biäk de yïlac ku muɔ̈ɔ̈k du kekë 

akutnhom dun lui yïn yïlac. 
• alëu bï yïn kuɔny, ka kɔ̈ɔ̈c ë nyin du yic në luŋ de ber 

ë piny ë tiɛ̈ɛ̈ŋ de pial ë guup tënë tuaany ë nhom 
• alëu bï awɛ̈reŋ de tuaany tënë dïktordït nyic ë tuɛny 

ë nhom thiëëc na cï yök ke wuɔ̈c arët në löŋic

Yïn alëu ba raan ë kuɔɔny kuany në Poom ë nyuuth ku 
akuɛ̈ny de kɔc ë kuɔɔny yic, yen atɔ̈ tënë konykony ke pial 
gup ë tuaany de nhom ka webthiaat ë Löŋ de Pial ë gup tënë 
Tuaany ë nhom 2016.

Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016

Yic ba lëk y yök 
Löŋ ee dïktoor kɔɔr bïk wël thiekiic ye mukäu ya laar 
ku warkë yiic tënë kɔc ë kuɔɔny, agut:
• yïn acie kɔɔr ë kän bï tuɔ̈l (ku yïn anɔŋ riɛl bïn tak në kuat             

ë thää)
• raan dun ë kuɔɔny acie tɔ̈
• jam ë lëu bï naŋ kërɛc tënë pial ë gup ku pïrdu. 

Dïktor aleu bï kɛ̈k athian ë ŋɛk lariic kekë kɔc kuk ë kuɔɔny na 
ye kënë muɔ̈ɔ̈k ku yïlac du ka na nɔŋ raan kë nhiɛɛr në pial 
ë gup ku pïrdu yic. 

Yith cï gätpiny (Statement of Rights)
Athör/awɛ̈reŋ ë Yith cï gätpiny ee yith ke kɔc tuaany ku kɔc 
ë kuɔɔny juiɛɛr piny në Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 
2016. Yen athiekic tënë kɔc ë kuɔɔny bïk ë yith käk ya deetiic. 

Yïn alëu ba kuat ë raan ë luɔi de konykony ë pial gup tënë 
tuaany ë nhom në bak athör/awɛ̈reŋ de Yith cï gätpiny.

Yith kɔ̈k 
Kɔc ë kuɔɔny 
• yic thöŋnhom tënë raan abɛ̈n bï kɔc tuaany ay neem
• naŋ yic thöŋnhom ba jam kekë kɔc tuaany 
• alëu bï thiëc në tiɛ̈ɛ̈ŋ de tuaany ë rou në nyinde raan         

tuaany yic. 

Ye tïno lëu bï ɣɛn kuɔɔny yök thin na kaar ba kajuɛ̈c 
nyic në biäk de kuer tɔ̈ nhom tueŋ de pial ë gup?
Yïn alëu ba lëk juɛ̈c yök tënë:
• raan Lääunhom ye kɔc Wɛ̈ɛ̈t/Luɔ̈ɔ̈p në yith ke raan yen tuaany 

(Independent Patient Rights Adviser) në konykony ke pial 
ë gup në tuaany ë nhom de juäc

• raan lui tëde konykony ke pial ë gup tënë tuaany ë nhom
• webthiaat de Löŋ de Pial ë gup tënë Tuaany ë nhom 2016.


