
 

  

Lëk de kɔc ke nɔŋ b    i: Athöör de rou 2 
Bë meth gɔl në thukul de dac piööc de mïïth ke ye 
biän ben thoŋ de Legelith piɔ c ke ye thoŋ de rou. 

Bë meth thukul dac gɔl api th ee töŋ de ka thiekic. 

Ku ke piath të nɔŋ kɔc ke mïïth bïk ɣään yenë mïïthken ke lɔ piɔ i thïn kan 
ya neem ke kam benë gɔl ŋot wei. Ku na lëu rɔt, ke keka kɔr bë meth ya 
gɔl në nïïn diäk ku bë jäl lɔ ke ye lɔ nhial ago meth cɔk lɔ ke nyic rëër ët  n 
ku bë rɔt yök ke ye kë nhi  r bë tɔ  thïn. 

Aye kɔc ke mïïth dhil nhiar cë man ad   ke dupiööc alëu bïk mïïth loor 
api th ku yek   kek juak në ji  m benë kek ke ya jam në thook ken baai. 
Akutnïïm kɔ k aye nɔŋ ajuiir lëu benë kek kɔc ke mïïth ya waar thook në 
kam piɔ cë kek thoŋ de Legelith ke ye thoŋ de rou në pïïrdenic. Në thukuul 
kɔ k yic, ke ka nɔŋ aju r yenë dupiööc ye jam në thok pei luɔ i bïk ya kony 
në kam cekic agok   mïïth ye jam në thook pei ya kony bïk thoŋ de Legelith 
nyic ku bïk röth cɔ kpiny. 

Dupiööc aye nɔŋ aju r yenë kek kɔc ke mïïth kɔr bïk ya tɔ  të thiɔ ŋ në kam 
de ka yek   kek loi ye aju r e ayenë mïïth piɔ th mi t ku yek   tïŋ ëë kek nɔŋ 
m    t kenë panden në ka ye kek loi kedhia ku kamden de piöi. Ku ke kɔc ke 
mïïth cɔk nyic ka ye röth loi të cenë m nhden laar thïn në kam cenë kek tɔ  
ët  n. 

 hɔ l lëu benë kɔc mïïthken ya kuɔny agok   röth 
cɔ kpiny në thaa gɔl kek thukul. 

 Bïk ya nɔŋ kam yenë kek rëër kenë mïïthken në kë loi rɔt yic- ku
yek   lööŋ benë ke ye të theek l  k mïïthken, të yen pol, kam kuenë
akölkööl, kam këtë në di  t kanë kam ji më kek kenë mïïth kɔ k pei.

 Bïk jam kenë mïïthken në tɔ  den ku kë cïïk yök të cïï kek b  n thïn:
ku them ba kek ya jääm ku ba kek juak në kë bë kek laar tueŋ.

Aye kɔɔr bë dupiööc ya nɔŋ aju r de rïïu ku ath  k pi th të nɔŋ kɔc ka b    i 
ke mïïth, ceeŋken ku ka ye kek theek ku jɔl ya biän de pïïr cë kek kan ya 
tëëk thïn th  r. Bë wël baai ya caaric në dupiööc kenë kɔc ke mïïth ee kek 
yi  n nyïny pi th lëu benë kek ceŋ de baai nyicic, thoŋ yenë jam, ku pïïr 
yenë mïïth ceŋ thïn ku ka nyick   kek. Nyooth de wël ye kɔc ke mïïth ke 
gäm dupiööc ke thok në biän de pïïr de mïïthken kekë: 

 Cë man ad   ke ye ci  t ke meth cë wuum në thetheyim ku ye ci  t ke
pial guup ka nɔŋ waal yek   kek kɔr, ye ci  t ke meth bec ku yeŋö ye
wuɔ c kenë guɔ pde (ka kë cïï ye cam).
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 Ye ciɛẗ ke meth ye waar thaar adë në köl tök.
 Ye ciɛẗ ke meth ye pel/ ka bë lɔ rokic yedë (ɣään ke pel yenë mïïth

ke lɔ thïn në thukul ke piɔc̈ aye thook ciɛn̈ thïïk ago meth ya nyiɛi
ɣoi apiɛth ku bë kek dac kony të nɔŋ yen kë kɔr kony).

 Ye miɛẗh ŋö yekɛ ̈cam, ku ye kam yïndë yen cam/ ku ye löŋ yïndë
thänykenë ciɛm̈de në biändu.

 Ye ciɛẗ ke meth ye cääm adɛ ̈ka na ye meth cam ye tök.
 Kam ye mïïth lɔŋ̈/ ka bïk niin: Ye diɛẗ yïndë ye man de meth kek

kɛr̈ mɛnhde, ku ye kitap yïndë yen nhiɛr, ku ye ka yïndë ke pol
nhiɛr kek ka bathäniya yen kum ku ye ciɛẗ ke ye kam yïndë yenë
mïïth lɔŋ̈/bïk niin në akɔlic.

 Ye ciɛẗ ke man de meth ye mɛnhde miɛt piɔüy yedë.
 Ye kɔc ke meth mɛnhden kuɔny në ŋö, cë man de piɔc̈de në kë cë

wuɔc̈ ku yeŋö ye luɔï yen baai.
 Yeŋö ye mïïth nhiaar benë kek pol.
 Ciɛŋden ku pïïr de panden, ku nïïn ye kek theek.

Bë meth piöi gɔl baai në thoŋ de mande ee nyiɛi 
ciɛŋ̈ de kuande cɔk ye biän de pïïrde: 
Nyïny de mïïth në biän de kuën ku mɛẗ ku jɔl ya kony ye yiɛn̈ kek në 
dupiööcken në ka cïït man de jam, ku bë kek ya juak në wël, ee kek cɔk cil 
apiɛth ku yekɛ ̈tak në tɛŋ̈ piɛth ku pol wääcic de kɛɛ̈r̈, bïk tëk de kitɛɛp yekɛ ̈
kek kuen ka kuɛn̈ de akölköl, bïk ket në tök ku yekɛ ̈ pol kenë mïïth ye 
wärïïcken. Ye nyinyë alëu bë mïïth kuɔny bïk dac thoŋ de Legelith piɔc̈ në 
dhɔɔ̈l̈ wääc. 

Kë ye kɔr të nɔŋ kɔc ke mïïth 
 Ba ya them ba kuën wenë kek në buŋ nɔŋ thuraai ku ye akölkööl luel

në thoŋdun yïn jam ku agut cë mïïth kɔk̈ cë bɛn̈kɛ ̈nën kë loi yic.
 Ye them ba ya jam wenë mïïthken ku mïïth ke kɔc ye jam në thoŋdun

yïn jam.
 Ye dupiööc piɔï diɛt, yum de bul ka maany në thoŋdun yïn jam ago

dupiööc kek lɔk̈ ya yiɛn̈ mïïth kedhia.
 Ye them ba buɔl̈ ye kek dier ka katheetken ya bɛɛ̈ï-të yen diɛt cë kek

nyiɛi dɔm në thoom ka në bul.
 Ye them ba ka thiekic ku nhiɛr mïïth ke ya bɛɛ̈ï ku ye ka ye kek luɔi

në ceeŋken yic kedhia, ke cïït man de thuraai ku jɔl ya ka ke ceeŋ
thɛɛr.
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fka Children's Services
18 Harper Street, Abbotsford VIC 3067

03 9428 4471  |  fkacs@fka.org.au
www.fka.org.au




