Ŋomë/gɛmë rötda

Muŋë mïth në pial
Tiïtë nyin Catholic pial acïë rot ŋuɔm tënë Pial Mïth
Në tïïtë nyin Catholic ayeku tak mïth kedhiɛ alëu bïk pial Wuɔk/ɣok aye luui apiɛth ku buk tïŋ, gël ku
guelku yaaŋ de meth. Ɣok aye luui të cï ɣok e nyic lɔn cë puɔl mïth.
Pial de mïth ayeku cɔla ril në:
• Pïŋ ye ɣok mïth piŋ.
• Luɔi ciɛɛthë bɛ̈ndɛn nhial (lui kenë mïth,bolith ku ciɛɛthë thön tënë kɔc/raan ŋic yïïn) tënë raan ëbɛ̈n
në akutda yic - kɔc cïke luɔ̈i, kɔc lui, kɔc cë röt gam lui abɛc ku kɔc akutnhom.
• Bïï nyic kɔc cïke luɔ̈i kedhiɛ, kɔc lui ku kɔc cë röt gaam lui abɛc piööc latueŋë në biäk de pial meth thöl
thok - në ɣɔnlain yic ku yök de ŋɛk ke ŋɛk.
• Mukë nyin de rëër ku luɔi de kɔc lui ke mïth kä.
• Ciɛɛth ku cökë piny de käk riääk bɛ̈i në loilooi ee mïth mat thïn.
• Ciɛɛth në lɔn ye kɔckuan cuk ke luɔ̈i, ɣänkuan ke luɔi ku wɛ̈pthait aa piɛth ke mïth.
• Ba naŋ dhöl ke guel/ŋɔɔny ku wëth/aduɔt tɔ̈ tënë raan ëbɛ̈n në akutda yic.
• Ba naŋ akut töŋ luɔi cë rot gam ku bë piath cuɔt tueŋ, yïk de mïth riɛl ku bïk aa naŋ kë yekï lueel
wälë loi kï.
• Luɔi agoku yök ke kä wïcku kedhiɛ tɔ̈ në löŋic.
• Buk dhiac kë ɣo/wuɔ lui latueŋ ku cɔlku Ciɛɛŋ de Ciɛ̈ŋ Piɛthë Mïth aril.
Ɣok ye dhukë nhom bëër lor ku yeku yïn wɛi/dɛɛt piɔ̈u ku ba ɣok lɛ̈k në biäk de gɛrë mɛnh nɔŋ käke pial
wïc keek bï ke looi.
Në biääk de warɛŋdan de ŋomë/gɛmë röt në biäk de pial meth nem www.ccam.org.au/childsafe
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