Të cït të yennë Imel de Gëlë-Ŋɛk gät thïn:
Kä piɛth ba yök thïn:





Gän de imel ee yïn yiën kaam bïn kë wïc ba luel takic ku të cït të bïn kë wïc luɛɛl thïn;
Jam në imel ee nyɛɛi në gɛrë rɛ̈ɛ̈c wɛ̈n lëu ba tiaam në alajiɛth wälë adiɛɛr ku cïï lëu ba jam
në kä wïc keek apiɛth ku në dhël athɛɛk;
Imel e athör rɛk cök cak wɛ̈n ee gɛ̈t piny në wël thiääk ke jam: nïn pɛi, thää, kën ë cïï luel etc;
Yen imel abïï dac/lac gam ku gɛ̈m yïn alöc de kuɛ̈n cïnë ye yök kubë nyuɔɔth kë cïï yök në
raan löm een.

Dhël ba kuany yic:









Naa cë Dïŋïlïth ee thoŋdun tueŋ kë yïn alëu ba imel gɔ̈t në thuɔŋdu ku manädhäm leer en
thïn alëu bë cɔkë geric në Dïŋïlïth.
Loi ba ŋic bë imel tɔ̈ kenë yïïn lacök kuka bë lɔ tëde raan lacök;
Jït de kë luel athiekic apɛi, ee wïc bë thön ë kë ye baŋde imel gam lakin ëyɛ aye looi bë raan
löm een imel cuök cothwei wälë dhɛ̈r e nhom. Yen kë nyoothe alëu bë ya "Adiɛɛr biäkde kä
ye gam";
Jɔk imeldu kë yï jɛ̈ɛ̈m raan löm een, cïtmanë: "Mäth Mr. Helper";
Këdɛ̈t lɔ ee ba guöpde imeldu gɔ̈t. Them ba looi kë ciek, yic ku ciëëth ë wɛ̈tkɔ̈u:
o Abër tueŋ alëu bë yï ciäät ee yïn ŋa ku wɛ̈t e yïn gɔ̈t;
o Abëër reen tɔ̈ ciëën kä aalëu bïk luɔɔide ciäät, të yen yï luɔɔi thïn, ku kën ca looi
wɛ̈nthɛɛr ba them kuba cɔ̈k piny;
o Abër akär alëu bë beerë yic reen ciekic ciɛ̈ɛ̈t mëckila, ku kë ye ŋuɔ̈ɔ̈th ba yök në gɔ̈t de
imel yic. Ëtɛ̈ɛ̈n yïn lëu ba gɛr aalööc ke yup/cɔ̈t kɔ̈k mat thïn, cïtmanë yïk nambadun pun.
Akär thiök imeldu kë piɔlic në luɛl bïn e luel: "piathdu" wälë "Muöth", kë yï këc rinku guɔ mat thïn.

Kä ba muk yï nhom:





Them ba imeldu looi kë ciek të lëu en rot, kë yï cë nyɛ̈ɛ̈ŋ thön thiekic wei;
Nɔŋ raan ca gam apiɛth bë imel kueen kubë tïŋ në awuööc cë röt looi thïn, loi ba ŋic lɔn cïn
këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n thiekic lueel, ku lɔn ye imeldu naŋ athɛɛk;
Ee dhiac/gäk kë yï muk biäkde gɛrë imel ca tuɔɔc bë ya kudunë tɔ̈ɔ̈u agɛ̈t pinydu;
Ye tak imeel aalëu bïï ke tuɔc tueŋ tënë gɛrë raan kë ciën ŋïnydu thïn wälë gämdu.
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Kë nyoothe Abɛc
Tënɔŋ: Hevi Rekani <hevi.rekani@hearme.com.au>
Toocë: Akölŋuan, 12 Akɔ̈nydït 2022 1:08 PM
Lɔ tënë: Will Helper w.helper@allabilities.org.au
Kë luel: Adiɛɛrë Gɛm Këdɛ̈
Mäth Mr. Helper,
Rin cië aye Hevi ku ɣɛn ë ya ye raan kɔr kuɔɔny ë luɔndu në pɛ̈i kaa 18 cë wan kä. Në ye kaam kënnë
ɣɛn cë luɔɔi de kuɔɔnyë kɔc lui looi në luɔndu yic bë ɣa kony ba ya lɔ në yökdiëën wut yic. Ɣɛn gɔ̈t tën
yïïn në kë cë mit ɣɛn piööu kennë luɔndun ya lööm/yök ee nïnkä yiic.
Tueŋ ee ya mit piööu apɛi kennë luɔɔi. Ee ya ye yök ke kuɔɔny de kɔc lui kuɛny e cök wɛ̈n ëke ye
dhiac kë ye dac bɔ̈n në dhamɛn ic ku konykï apɛi. Në pɛ̈i reen cë wan/lɔ kä, ɣɛn acë naŋ kuɔny de kɔc
lui wääc në kë cït kuatë wik ic kuka ye gäk kë ke gääu.
Ɣɛn cë yup yicë diäk në pɛi cë wanë yic ku jam kennë Bronwyn tëde luör. Kuatë dhamɛn ëbɛ̈n aye
lɛ̈k ɣɛn ka cë ŋic raan cïï kuɛ̈ny ɣa në yee köölë kë yeen acië lëu bë ɣɛn kuɔny në käŋë yup ee raanë,
kë yeen ee ba jää tïït agut bïk ɣëët. Në dhamɛn ë diäk, aca luel lɔn cië miɛt ɣɛn piöu në bëër kënnë
ku thiëc ba jam kennë raandɛ̈t lakin gorë ya yöök ka ciën raandɛ̈t pee bïï wek jam. Ɣɛn jök ba ya naŋ
näpthiat në kööl thok ëbɛ̈n ee ɣɛn naŋ yök/amat, kë kuöc lɔn lëu bïï yen rot lëu wälë ba lëu ba dac
yök në dhamɛn ic.
Cuök rëk ë cök ku gääu de kɔckun luɔi alooi ɣɛn arac ku ayaa ŋɔ̈ɔ̈th bë käŋ röt geer aguɔ cuök yɔ̈k
ke kuɔnyë luɔɔi yam. Ca lëu ba thiëc lɔn bïn ɣɛn yuöp në punic (0404 XXX XXX) agoku të bïnë käŋ
cɔ̈k piny thïn jäämic aguɔ luɔɔi piɛth yök tënɔŋ manädhamadu yic.
Aleec kennë yïn në kë cïn kaam lööm ba imel kennë kueen, a yaa ŋuɔ̈ɔ̈th ba piŋ tënë yïïn.

Piathdu,
Hevi Rekani

