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Lëk gɛmë amedhiëth

Ajuiɛ̈r dë Piir Puɔth Akolciɛn
Ajuiɛr dë pïr puɔth dä akolciɛn
(Brighter Futures Program) eyï gäm
kuɔny ku kä yë luui yï (services) wen
bï yï kony bä miith ku muɔc në jɔ̈k
dë pïr puɔth. Kan abï kɛk ekɔc cï
rɔth thiäk liapnhiim cɔk akäc
ekë bë rɛc wëi.

Yä ajuiɛrë yë kë dë
miith ciɛ?

Ajuiɛr dë piir puɔth akolciɛn (Brighter Futures
Program) ekë dë kɔc nɔŋ mïïth (families) cï
ruun kë dhiɛth kä bɛt döt ka kör kë, ka nɔŋ
kë ŋɔth tenë mɛnh bï dhiëth.
Yin alëu bä rɔt mat në ajuiɛric të nɔŋ yen
kuɔny thin yë yök tɔŋ kɔc ekë dhieth yï ku
jɔl yä kɔc maath ke yï ku yë muɔk amedhiëth
yök ke rilic.

Kɔc nɔŋ mïïth (families) cï dëŋ ewääl ku maau
gök (jör), kɛk enhom liapic, amedhiëth nɔŋ kë
dhal kë në piöc yic, të yen rëër ëmïïth cɔk
piny thin, akɛk̈ baai, ka kuny bin amedhiëth
piöc në tëët alëu bï dhil tɔ në
ajuiɛric.

Yë ajuiɛr puɔth dä
akolciɛn luui ka dë?

Kuat eraan nɔŋ miith (family) ayë raan luui
tenë Ajuiɛr Puɔth Akolciɛn kuɔny wen yen bï
yë jal kony bä yök kek loi loi ku kuɔny bï piath
nɔŋic:

Nɛm ë kɔc në bɛɛi yic

Raan dun dë luɔi dë ajuiɛr puɔth dä akolciɛn
alëu bï rɔm kek eyï në luɔŋ pan du. Yin alëu bä
kuny yök ku jam ke kä dhɛl yic kä wen ë kuat
amedhiëth nɔŋ mïïth thii bëi ëkë nhial yök.

Kä yä amedhiëth juiir

Yin alëu bä rɔm wek amëdhiëth kɔk ku pɔ̈cë
në dhɔɔl bï yï kony në cök epiny etë yë mɛnh
du rëër thin.

Kä puɔth yë luɔi mïïth

Mïïth ku alëu bï ke muk në raan eluɔi cï piöc
ë kë yë thuec ku pööc kë tɔŋ miith kɔk në
markɛnh (panhom) dë muɔk emïïth ka akuut yë
thuec atök (playgroups).

“

Ɣɛn aŋɔth raan dë luɔi luui të dë
ajuiɛr puɔth dä akolciɛn yen bä
nëm baai. Jam në kuny bä waak
nhom ku bä anhom tääu tenë
kä bä ɣa kony (goals). Emɛn ɣɛn
elɔ TAFE ku kan abä dhil në kuny ku bä lon yuiɛc yök.
Wen diɛ ayök kuny gör bï rɔt juir bï lɔ në thukul (pan
abun) yic ku në yëmɛn acï yä thuec apuɔth kek mïïth
kɔk. Aŋäth në kol dɔ bä diär kɔk yë naŋ akɛk baai
(domestic violence) kony.

”
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Ajuiɛ̈r dë Piir Puɔth Akolciɛn
Lëu bä rɔt mat thin
kadɛ?

Anɔŋ dhɔɔl kä rou lëu bin mɛt në ajuiɛric.
Të cin yë gam kë wukala dë akutnhom
(community agency) alëu bï yï tuɔc. Ka Wɛt
cï gör (report) acï dhiɛl eyök në lany dë
Kuny dë DoCS wen eyë luel dɛk mïïth ku
alëu bik kuɔny thiec tenë Ajuiɛr.

Lëk juac

Yin alëu bä kä juac jam në ajuiɛr puɔth akolcien yök të
tiŋ yin website dë DoCS në www.community.nsw.gov.au
ka jamë kek ewukala dë acute.

Lɛu ku bä mɛt thin?

Acë yen, (ɣei), kɔc nɔŋ miith (families) aayë
lɔc bik mɛt në Ajuiɛr puɔth akolcien (Brighter
Futures Program) yic. Kɔc nɔŋ miith aayë
tak eya yë kam dit yin dɛ yen bï kek tɔ në
ajuiɛric ku alëu bik jal thin në kuat ëthä den
cik tak.

Yë ŋo dɔ bï rɔt jal loi pei?
Ok abï kë bä yök tenë kɔc ku jamic ku të bï
ok yï kuɔ̈ny thin. Eyë yin anɔŋ kënyic të lë
yen bɛn në wɛt emïïth ku.
Të yë yin yë tak eyë kë bë kony kë ok alëu
buk jam kenë ɣän ekuny kɔk, kɔc ekuat du
kɔk ka kɔc kɔk nyic ke, ku etë cin yë gam.
Piir dun eluɔŋ abï gel të cin mɛt në ajuiɛric
ku yin abï mɛt tenë kä yë matic ebɛn.

Odhiɛ ok abï kë buk matic juir ku buk kɔc
ku dɔ̈r kekë ɣän ekuny ku kuɔny yen gör.
Yin abuk nëm në rin bë ok të lë ajuiɛr thin
jamic. Të nɔŋ yen kä wäär kë yic, ke ok alëu
buk kuat ekuɔny dɔ juir.

Kɔc cï kë baŋ eguup ken nyuɔth në ethurää kë yic tɔ në brochure (wargaŋ yic) aayë
kä nyööthë epath.

www.community.nsw.gov.au

“

Tueŋ ɣɛn acï kan
diɛr në wɛt bɛn yä
raan toŋ dë ajuiɛr
dë DoCS. Ku të cï raan dë luɔi dë Ajuiɛr
puɔth akolcien ɣa thol në nɛm kë ɣä jɔl
të lëu bï ɣɛn kɔc ciɛ kuɔny thin jal bɛn
edëëtic. Ebɛn, ke raan eluɔi dë Ajuiɛr Puɔth
Akolciɛn acä kony bä kuɔny yen yuic tenë
wen diɛ yök. Në wɛt ekuny nuat yë cök
kä cï lëu apɛi bï yä jam te cin riɔc ku mit
puɔu në lɔ dë në thukulic. Ɣɛn acï rɔt mat
në akut dë amedhiëthic ku odhiɛ ok apöc
në të bï ok mïïth kua yä kuɔny thin ku yë
ku ke tiŋ apuɔth. Ɣɛn anɔŋ riɛl epuɔu dit
ku ŋɔth në kolciɛn.

”
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