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Ka tɔ̈ në ye awereŋ-thiinë yic ake juiir ke bïkë yïïn cɔk pial ku liɛɛc yïn
ku juiɛ̈r bïn guɔ̈p-du juiir në rɔ̈p. Të cïn dhïɛ̈th, abï yïïn kuɔny ba guɔ̈p-du
dhuɔ̈k tëden wënthɛɛr ku në gël bïn ka bï röth wuɔ̈ɔ̈c në aköl dɛ̈t gël.
Acïn töŋ de ka ke riadha käk bï yïïn yiɛ̈k tɔ̈ɔ̈k. Na yök ke yïn nɔŋ arɛɛm,
ka nɔŋ ka wïc ba keek thiɛ̈ɛ̈c në wɛ̈t wël tɔ̈ në awereŋ-thiin në yic, ke yïn
cɔl/jam wenë raan-duɔ̈n duɛ̈ɛ̈ny, duguɛ̈m ka akïm.

Riadha piath ye
looi të liɛɛcë tik
Pol apiath të nɔŋ raan ëbɛ̈n agut cï diäär liac.
Të bï yïn tɔ̈ ke yïn piɔl guɔ̈p në liɛ̈cic ke ka cïn
rɛɛc loi rɔt, ke yen ke thaa piiath bï yïn pol/
riadha gɔl. Na nɔŋ kɔɔr ba keek nyic ke yïn
tïŋ akïm-du. Kɔ̈k ke ka bï yïïn nyuɔ̈th kë ba
looi aye:

•

•
•

Gɔl emääth. Päl riadha të nɔŋ yen kë bec
ka ka cië lɔ yum loi röth ku lɔɔr të nɔŋ atët.
Ka ke riadha tɔ̈ në ye awereŋ thiinë yic
apiath në thaa de liɛ̈cic ëbɛ̈n.
Cäth, kuaŋ, pol në maacircir kääc nhom
ka pol cïn ariɛ̈ɛ̈p aye nyooth de riadha ye
luui apiath kenë liɛ̈c. Ye pol në yuul ke 30

•
•
•
•

nyindhia.
Ye ceŋ në alanh lir, lääu ku war piath bë yï
kuɔny ku ye pïu muk.
Në nyindhia ye guɔ̈p cɔk lëth ku bï liɛɛr.
Ye pol në pol thööŋ rɔt ago rɔt yök ke yïn
wɛ̈ɛ̈i arët ku dhiac ke yïn lëu jam.
Ye nyin tïït të pol yïn, ku agut cï të nyic
yïn yeen ke yïn bï yuïïk. Apiath ba pol de
ariɛ̈ɛ̈p riic ya nhom.

1

Riadha piath të
cenë tik dhiɛ̈th
•

Apiath ba pol tɔ̈ në ye awereŋ-thiinë yic
gɔl elantöŋ ci yïn dhiɛ̈th. Them ba lɔ të
yen në kɔc lëk diäär ke piac dhiɛ̈th piɔ̈ɔ̈c

•
•

thïn të tɔ̈ yen ka tïŋ raan-duɔ̈n de duɛ̈ɛ̈ny.
Cäth eya ee pol thiekic në thaa piac yïn
dhiɛ̈th.
Jɔl pol thɛɛrdu dhuɔ̈k emääth ku lɔ tueeŋ
emääth në cït të yïn yeen thɔ̈ɔ̈ŋ ke tɔ̈ në

•

kaamic në lɔ yum guɔ̈p ku dhäär.
Pol në pïu yiic alëu bï gɔl të cenë ɣän cië
keetë dɛɛm ku të cen në kuëërde riɛm

•

kɔ̈ɔ̈c (ee dac ya wiik ke dhetem).
Pol riir cït man de pol nɔŋ ariɛ̈ɛ̈p koor alëu
ba gɔl në thök de wiik ke dhetem (alëu bï

•
•
•

bɛ̈ɛ̈r të yen dhiɛ̈nh rɛ̈t yic).
Ye pol ne yuul ke 30 në pol thööŋ rɔt në
aköl juëc.
Ye yïguɔ̈p kan bï tuɔ̈c ku liɛɛr ku duk nhom
mär ba pïu muk.
Päl pol ye tɔ̈ɔ̈k cak ku ye aŋook ku yomnïn
cɔk bec. Pol ariɛ̈ɛ̈p cït man de kat ku kura de
abuɔi abake jäl dhuɔ̈k na ca kɔ̈u ku yïthany
jal riɛɛr. Ëëkënë alëu bï pɛ̈i juëc laar.
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Duɛ̈ɛ̈ny de yeth
Riinyde wëlde rɔt
• Wel yïnhom ba yïkët lieec, agut cië ba
•

rɔt yök ke yïn cï yïyeth riny emääth.
Dhuɔ̈kë piny në biäk dɛ̈të.

Riny de biäk

•
•

Rɔ̈ŋë yïny tök të lɔ yïkët, agut të bïn
yïyetth yök ke cï riɛɛny.
Dhuɔ̈kë piny në biäk dɛ̈të.

Dhukthïn de nuak
• Ke yïn cök yinhom, dhuɔ̈kë yï nuak thïn
cït keyïn loi arak rou de nuak. Muɔ̈kë
thïn emääth ku jɔl puɔ̈l.

Rinyriny de biäk nhial de kɔ̈ u
Kääcë cië ëcök ka nyuɔ̈ɔ̈cë ke kɔ̈u thiɛ̈ɛ̈r
apiath, mukic në mocmooc keethiëër.

•

Riɛɛnyë cin tökic të lɔ nhial ku eya
riɛnyë cindɛ̈të yic të lɔ piny.ye guŋ
emääth tɛ̈n ku tɛ̈n gɔl në ɣöi tɛ̈ɛ̈kë
cin nhialë në yïnhom. Dhuɔ̈kë piny
në lɔŋ dɛ̈të.
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•

Riɛnyë cin kedhia tueŋ, ke yïn neer cin
yiic ëtök. Cuɔ̈ɔ̈pë të mec ago yïkɔ̈u lɔŋ
nhial yök ke cï riɛɛny.

•

Neer cin yiic ciɛ̈ɛ̈n në yikɔ̈u. Riɛnyë
yïkët piny ku yïkɔ̈u ago jiɛɛr röth
nhiaac ëtök.

•

Nyuɔ̈ɔ̈cë ke kɔ̈u biäk piny thiɛ̈r. Rieate
biäk nhialde kɔ̈u ne biäk tök, dɔm
thooc kou ne cin waac ago yi kou cielic
ku kou lo’ng nhial riny. Dhuɔ̈kë piny në
biäk dɛ̈të.
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Tëk thok ke rïŋ biäk
yäc tɔ̈ piiny
Rïŋ ke yïjuny ake looi në abëër juëciic ye
jäl cït mɛn de apäm ke rou në lɔ̈mthook ler
në thanyic ku ka ke nuɛ̈ɛ̈t thok në lɔɔŋpiny
cilic. Në liëcic ke räpräp cilic aye röth miɛɛt
wei ku ye rɔt tek ago meth yiɛ̈k të ben dït.
Të dït aye tëktëk kënëyic ke ka lëu bë yi yïɛ̈k
tɔ̈ɔ̈k në thanyic ku yïkɔ̈u. Te cïn dhiëth, ke
aŋook ku aye röth tek. Pol lɔcök alëu bï kony
bï rïŋ cɔk dhuk tëden arir, ku në kueer piɛth.
Ëkënë alëu bï pɛ̈i juëc ka wiik juëc laar.

Thëm de tëktëk ke rïŋ ke
junynhom
•
•
•
•
•

Tääcë në yïkɔ̈u ke yïn cïë yïnhïɔl dhuk, ku
nɔŋ kë thïïr yïnhom.
Tääuë riöpnhïïm biänë ku biänë (ago ciɛk
them) gɔl në cɔ̈r nhom.
Jɔt yïnhom ku yïkët emääth në kë wën cïn
yïnhom thïïr.
Tääuë yïriöp ba tëktëk ba them, cït mɛn de
cit keerou keke wɛɛr yiic.
Na bäär tëktëk yic (këdït në cin keerou),
ke yïn bï lɛ̈k ba ya cieŋ në kë bï yï thïïr juny
bï yïïn gël kɔ̈u agut cï të bïnë rïŋ lɔ dhuk
ciɛ̈ɛ̈n ëtök.
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Duɛ̈ɛ̈ny de yäc biäk tɔ̈ piiny
Rööm de yäc (rɔ̈ ɔ̈m)
•
•
•
•

•

Tääu ëë yïcin në biäk piiny de yäc, në biäk
de yom ke ɣöi nhom.
Ye wëëi në cäŋ thɛɛrdu ku miɛɛtë yi yäc thin,
të mec ke cin du.
Muɔ̈kë thïn në mocmooc diääk ku jɔl puɔ̈lic.
Yïn lëu ba kënë looi ke yïn kääc, ke yïn cï
nyuc, ke yïn cï tɛ̈c ka ke yïn cï piny than në
yi cin ku tuɔ̈kë nhiɔl.
Them ba kënë ya looi ne thaa thok ëbën
aköl, ku në ɣön wën looi yïn ke ka bï yï cɔk
bec kɔ̈u ka yïyic
cït man de kä cït
jönde rɔt ku lɔ
në agenic, luɔɔi
baai ku jön de
käŋ.

Röŋ de ɣöi
•
•
•
•

Kääcë ke yïn cï yicök weer ku ca yïnhiɔl dhuk
emääth.
Tääuë cin tök në biäk piiny de yäc ku tääuë
dɛ̈të në köl de yïkɔ̈u.
Dhuɔ̈kë yïyic thïn ke yïn lɔ ke yïn röŋ yïɣöi ku
cik yuɔɔm ciɛɛl de yïkɔ̈u.
Ëkënë alëu bï looi ke yïn cï tɔ̈c, ke yïn rɛ̈ɛ̈r ka
ke yïn thany piny në yïcin ku tuɔ̈kë nhiɔl.
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Duɛ̈ɛ̈ny de kɔ̈ u

Ke ka riadha käk ayeke looi ke yïn tuɔ̈knhiɔl ku ca piny thany në yïcin.

Riiny de burɔ
• Rit yïyäc ke yïn lɔ ke yïn tot yïkɔ̈u
•

nhial emääth.
Muɔ̈kë nyinë yic në mocmooc ke
10 ku jɔl puɔ̈lic.

Jɔt de kaam nhial
• Rit yïyäc ku jatë köŋ töŋdu ëmääth
•

ëlɔ biyic në yïnhom cië të ba lɛ̈u ee.
Dhuɔ̈kë piny në cindɛ̈të.

Jɔt de cök nhial
• Rit yïyäc ku jatë kul töŋdu ciɛ̈ɛ̈n,
•
•

ke yïn tɔ̈ nhiɔl ke dhuɔ̈kic.
Dhuɔ̈kë piny në cök dɛ̈të.
E të le yïn ke yïn lɔ ke ŋuän në
thëmthëm, ke yïn lëu ba yï cök
miɛɛt ciɛ̈ɛ̈n ke yï nhiɔl watic.
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Rinyriny de biäk ciɛɛl de kɔ̈ u
•

Rit yïyäc, riɛnyë cin tökic nhial,
ku jɔl yuɛ̈ɛ̈th piny ku yuɛ̈ɛ̈thë ciɛ̈ɛ̈n
ne cin dɛ̈të kɔ̈u. Wel yïnhom ago

•

cin ɣoi.
Pälë yïguɔ̈p piny ku dhuɔ̈kë piny në
köŋ dɛ̈të.

Duɛ̈ ɛ̈ny de diir
Riny de acueek
•
•

Kääcë ke cök tɔ̈ ciɛ̈ɛ̈n, ke yïn tɔ̈
nhiɔl ëcök ku cök thar ke tɔ̈ piiny.
Dhuk nhiɔl tueeŋic emääth, ke yïn
pɛ̈l yiguɔ̈p cök tueeŋ agut cïë ba
rɔt yök ke yïn cië acueek de cök

•
•
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ciɛ̈ɛ̈n riɛɛny.
Muɔ̈kë tënë thïn në mocmooc ke
10 ku jɔl lɔ̈ŋ.
Dhuɔ̈kë piny në lɔŋ dɛ̈të.

Duɛ̈ɛ̈ny ɣän ke
yom ke juny
E kë thiekic arëët tënɔŋ yïn ba rïŋ ke yïthɛny
riny në liëcic, ku ba muɔ̈k thïn rinyriny kënë
tëcïn mɛnh-du dhiɛ̈ɛ̈th. Rïŋ piiny ke thɛny aröth
gɔ̈ɔ̈l në (adhiëëth thok), mur ku amook (dhöl
ciɛ̈ɛ̈n) ku yïkï kätɔ̈ në thɛnyiic kuɔny. Aye röth
kut gɔl në yuɔm de juny në biäk tueeŋ leer në
yuɔm de yɔ̈lnhom në biäk ciɛ̈ɛ̈n. Të niɔɔpë ye
rïŋ kän, ke yïn bï ciën mukmuk de alɛ̈ɛ̈c ku yäc
de wɛ̈r, ku ye rɔt yök cï ke nɔŋ kë bɔ̈ piny të lɔ
në muric, ka yïn lëu ba ciɛ̈n kë yïïn yök të tɛ̈ɛ̈c
yïn we moc.

Të lëu bïn rïŋ ke thɛny riny
•
•

Rïŋ ke theny aye riny në riɛ̈t ku jön de rïŋ cït
tän yïn rɔt peen ba la roor ka ba laac.
Të ŋootë mɛnhdu ke kënë dhiɛ̈ɛ̈th, ke yïn lëu
ba aŋook riitic në mocmooc ke 10. Të cïn
dhiɛth, ke lëu ba yök ke yïn lëu ba aŋook

•

riitic në mocmooc ke 2 ka 3 abac.
Në nïn diääŋ tueeŋ käk, them riɛ̈t de
yïtheny emääth në thaa thok ëbɛ̈n ago tɔ̈ɔ̈k

•

jääl ku kony yïn ba dɛɛm.
Ëlantöŋ bïn rɔt yök ke yïn lɔ guɔ̈p yum, them
ba riit arëët cït kë lëu ku mukic të baric
arëët cït të bïn yeen lëu. Ku rit yïyäc ëya në

•

thaa thöŋ në kë ke rïŋ käk luui në tök.
Dhuɔ̈kë piny ye të wën cït të bïn ee lëu. Lɔ̈ŋë
në mocmoony diääk në kaamic de riɛ̈t tök.
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•

Të yïn poldu looi ëbɛ̈n, them ba cin thöŋ
de rïny de theny ya looi ke kuany ke cök.
Eya them ba riɛ̈t cekiic thɔ̈ɔ̈ŋ nyïn kenë

•

riɛ̈ɛ̈t lɔ̈ɔ̈ŋiic.
Dhuɔ̈ke ye kënë piny arak 3 në kööl thok
ëbɛ̈n në ɣän kedhia, ku nyic ba ke yïn

•

duɔ̈ në wëi-du dɔmic.
Ëmääth dhit poldu yic, nɔŋ piɔ̈u dër de
dhukdhuk ke 10 ke mocmooc ke 10, ku jɔl
ya riɛ̈t juëc cek yiic.ku na cië rïŋ riɛɛr ku
ca nɔŋ të ca yök pial de alɛ̈ɛ̈c, ke yïn jɔl rɔt

•

wɛ̈l pol tök në aköliic.
Takic ba aŋook ke thɛny ku riɛ̈t de yäc
ëtëkën yïn guɔ ɣɔɔl, ka tiɛ̈ɛ̈më, nɔŋ ke jɔt

•

ka kɔɔr ba rɔt peen ba lɔ roor.
Na nɔŋ këwäcrɔt yök, ke yïn lɔ tëde akïm
dep pol de liëc ku dhiɛ̈th.

Adhiɛ̈ɛ̈th

Biäk piiny
de yäc

Alɛ̈ɛ̈c

Rïŋ tɔ̈ ciɛ̈ɛ̈n
në wanh de
dhiɛ̈th
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Lon piath ye lɛ̈ ɛ̈c ke cïïn looi
•

Ye athëëm ke 2 (koth ke 6 lɔgut në 8) ke
pïu dek në kööl tök, athëëm ke rou ku töŋ

•

tɛɛm kɔ̈u (koth ke 10) të thuëët yïn meth.
Duɔ̈në ye dek në kä kemthook cït mɛn de
cäi, bun ka thoda në ŋö alëu bïk alɛ̈ɛ̈c ɣor
yic ku thölkï pïu në guɔ̈pic. Pïu ke ka piath

•

ba keek ya dek.
Duɔnë alɛ̈ny-du ye wälic wei abac, tiit
agut të cïn ye yök ke yïn cï thiäŋ (ake të

•

yök yïn lɔ täc ye tök ëdewe).
Päl piäp ku cöl të wɛ̈l yïn yäny de wɛ̈ric në
kë yen rïŋ ke theny riɔ̈ɔ̈k ku ye kɔc yiɛ̈k

•
•

niööp.
Thöl aduŋdu yic të yïn ye yök ke kɔɔr yäc.
Duɔ̈ në thïik thok.
Ye cam në wal arëët, nyïn ke tim, kudɛ̈ɛ̈r,
akukuäth ku kuat rap.

Nyuny bïn nyuc në thöny de
lɔroor nhom
•
•
•

Thura 1

Ye nyuc në thööc nhom – duɔ̈ në cɔny.
Wɛ̈ɛ̈ŋë rɔt tueeŋ ke cök cï röth wɛɛr piny
ku cɔk yikɔ̈u cɔk lɔcïth. (Thura 1)
Të liep yïn yäny de wɛ̈ric, jatë yïnuk nhial
ka loom athïïr de cök ago yïn nhiɔl bɛ̈ɛ̈r në

•

ɣöi nhom. (Thura 2)
Duɔ̈në ye cɔl – apiath ba yiyäc piɛ̈k tueŋ cït
mɛn de kura cin në kë yen theny cɔk lɔ̈ŋ.
Thura 2
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Tïït de nyin de kɔ̈ u
Në liëcic, kɔ̈n-du ku theny-du ka cië ye
riɛɛr në tän thɛɛrden në kë yenë abeng ke
guɔ̈p röth geer bïk yïïn cɔk juir rɔt në rɔ̈p.
Ŋääp de ye abeng kë yen döŋ në yïguɔ̈p të
cïn dhiëth, ku ke dac ya pëi. Në ke thɛɛ kë
arɛmde kɔ̈u ee dït, ku ka lëu bï gɛ̈lwei në
lɔcök de guɔ̈p ku tïït de nyin në guŋ ku jɔt
nhial apiath.
Kääcë ecök ke lɔŋ piiny
de yänydu dhuɔ̈ kic.
Miɛɛtë yïkët piny ku
ciëën emääth. Na kɔr
ba rɔt gɛ̈ ɛ̈ r, aŋuɛ̈ ɛ̈ n ba
rɔt piɛ̈ kë tueŋ ku ciɛ̈ ɛ̈ n
në ba rɔt piɛ̈ k ciɛɛm ku
cuïïc.

Të nyuuc yïn,
lɔc thöny bï
thïïr kɔ̈u apiath.
Nyuɔ̈ɔ̈cë ke yïn
cï yïthar cuɔt
në thööc thaar
ku duɔlë alath
në të cï rɔt
kööl de kɔ̈u lɔŋ
piiny. Të thuëët
yïn meth, thïïr yïcök ku kuɔnyë yïkaam në
këde thiɛ̈ɛ̈r de nhom ago ciɛ̈ lɔtiäm piny.
Na jɔt rɔt në thööcic, dhuɔ̈kë yïyäc thïn, të
jɔt yïn rɔt wɛ̈ɛ̈ŋë rɔt tueeŋ, ke yïn cɔk yïkɔ̈u
tɔ̈ ecïth, ku piɛ̈ɛ̈kë rɔt nhial në yïɣɔ̈ɔ̈m.
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Päl jön lɔ dönydöny ka de ka thiek në liëcic
ku në nïn piac yïn ke dhïeth. Të jɔt yïn dhuk
yïnhiɔl ku ka cie yïkɔ̈u. Muk kë jɔt ke thiɔ̈k ke
yïn, riit (rɔ̈ɔ̈më) rïŋ ke thɛny ku ke yäc ku piɛ̈kë
yïkuɔ̈l nhial ba rɔt jɔt.
Ye nyin tïït në kɔ̈ndu të luui yïn baai ku të tïŋ
yïn mɛnhdu, cït mɛn de ba diönyde aläth cɔ̈p
në kë bäär nhom të le yïn kär, në tharbenh
de gɛ̈ɛ̈r de meth kɔ̈u bäär, dhuk yïnhiɔl ku cɔk
yïkɔ̈u lɔcïth të kut yïn piny në këde kuɔ̈thde
piny, ye meth muk në diönyde muŋë mïth ku
cɔ̈kë piny apiath ago kɔ̈u tɔ̈ ke lɔcök.
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Të jɔt yïn rɔt ku të leer yïn në nhom, dhuɔ̈k
yinhiɔl nhial, lɛɛrë rɔt në biäk töŋ-du. Ku jɔl
cök ku dhɔ̈ɔ̈r piny ku piɛ̈kë rɔt nhial në yïkaar
ago tɔ̈ ke yïn cï nyuc. E kë thiekic ëkënë të
cenë yïïn reetic. Duɔ̈në nhom määr ba rïŋkuɔ̈n ke yäc riitiic (kueniic).
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Tïït de nyin të cï
dhiɛ̈th në rɛ̈ t
Agut cië të bï guɔ̈p rëm të cenë yï reetic, e kë
thiekic ba rɔt ya jɔt në ageenic ku gɔl cäth cië
të bïne dac lëu. Ku të ŋoot yïn në ageenic, ke
yïn looi rinyriny ke cök bï yïïn kuɔɔny në cäth
de riɛm në guɔ̈pic.
Të kɔɔr yïn ba ɣɔɔl, dhuɔ̈kë yïnhiɔl nhial ku
kuɔnyë tëtööŋdu në yïcin, alanh cï deeric ka
këde thiɛ̈ɛ̈r nhom.
Ye bɛ̈n bëi në ageenic ke yïn leer rɔt ago
tëtööŋdu cïë thïnic. (tïŋ apäm 14)
Polpol piath ke 2 lääu ku thiekï yiic bïn ke gɔl
në kee nïn tueŋ diääŋkun kë ayë:

•
•

Riɛ̈tde yäc (tïŋ apäm 6)
Rinyriny piinyde thɛny (tïŋ apäm 9)

Emääth jɔl pol kɔ̈k käk gɔl cït man de kä tɔ̈ në
ye apämkuɔ̈të yic ku cäth. Yïn lëu ba pol riir
kɔ̈k gɔ̈l në wiik ke dhetem legut në bɛ̈t (6-8)
ku në lɔŋë päl poldït de ariɛ̈ɛ̈p (cït kat, wëlde
röth nhial në aliiric) agut cië bï ba kɔ̈u ku
thanyiic bïk riɛɛr. Ëkënë alëu bï pɛ̈i juëc laar.
Päl käloike ye tëtööŋdu thïïnic, cït man de
jön de ka thiek, kuɔ̈thde piny në këyenë piny
kooth ku ruër arëët, ke wiik kën guɔ tim ke 6.

15

Ayï diäär juëc yök mɛn ke kuɔɛ̈thde thurumbil
ariric në wiik tueeŋ ke 2 ka 3 të piacë yïïn
reetic. Ku në kë cïn yen pɛ̈n cïe täu ke ye löŋ
në akuma de cär ku riäth (Roads and Traffic
Authority - RTA), ke ka ŋuän ba kuɛ̈th gɔ̈ɔ̈u
agut cië ba rɔt yök ke yïn lëu lääthde kuɛ̈th në
muk ku lëu ba yï cök nyiɛ̈c tääu arir në lääthde
kɔ̈ɔ̈c nhom ku cï yï nuan.
Ye them ba ya la të de piööc de akïm de pol
piath kë cïn dhiëth ka ba jam kenë akïm ke yïn
kë guɔ jääl në pande akïm, ku ëcök të nɔŋ yïn
arɛɛm de kɔ̈u ka diɛɛrë në niööp de ka arɛɛm
de rïŋ ke juny nhom.
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Lɔ̈ ŋ ku pɛ̈l de
guɔ̈ p piny
E kë thiekic arëët bay a lɔ̈ŋ të liɛc yïn ku të
piac yïn dhiɛ̈th. Pɛ̈l ba täc ke yïn taar të liɛc
yïn. Aŋuän ba lɔ̈ŋ ke yïn cï täc në biäk töŋ-du
ka ke yïn kony rɔt në ka ke thiɛ̈ɛ̈r de nhom.
Të cïn dhïɛ̈th, lɔŋ piath bï lɔ̈ŋ ee ba tɔ̈c ke yïn
cïë yïyic buɔ̈ɔ̈p piny ku tɔ̈ kë bïn yïyäc thïïr.
Ëkënë alëu bï yï kuɔny në kɔ̈n-du ku juny-du
piny. Në dhiɛ̈nh e reetë yïïn yic, ke yïn tiɛ̈ɛ̈të
agut cï të ben në tëtöŋ-du pial.

Duwëër de thok de akïm de tïitde nyin (Health
Care Interpreter Service) atɔ̈ në thɛɛ ke 24 në
aköliic, në nïn ke 7, ku ke abac, acïn wënh ye
cuat piny. Thïëc raan töŋ de luɔi ago juiir bï
duwëër de thok kɔ̈ɔ̈ yïïn. Akutnhom de thoŋ në
cïït ka kɛ̈ɛ̈r ye cɔl “AUSLAN” atɔ̈ eya.
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Na nɔŋ kë ba thiëëc ka kä wäc röth, ke yïn yuɔ̈p
ëë akïm de pol tɔ̈ pan de akïm thiɔ̈k ke yïn.

Auburn

9563 9763				
		

Blacktown
98818302

Nepean		

		

4734 2000				
			

Westmead
9845 7572

SWP 088

