
Thaa Diɛ̈,  
Piny Da

Kɛ̈ɛ̈r ë kɔ̈u de Ɣän ke Muɔ̈ɔ̈k ë  
Mïth në Thukul yic Australia.

Wël ke lëk tënɔŋ kɔc baai
Kɛ̈ɛ̈r ë kɔ̈u jöt në baai yic ëbɛ̈n, tënɔŋ mïth tɔ̈ në ɣän kë 

muɔ̈ɔ̈k në thukul yic

BÏ LUUI KADÏ?
Dupööc aabï kä cïï käär kɔ̈ɔ̈th kë ya lööm ku looi kek 
käŋ në ɣän yenë mïth muk thïn në thukul yic, agut yïk 
tënɔŋ ɣööt ke muɔ̈ɔ̈k yee kɔc ke baai mïth ken räth thïn 
ago mïth kä puɔth ya yök në pïïr den yic.

Kä cïï käär kɔ̈ɔ̈th aaye ke nyïn tääu në nyiɛc pïïr ku dït 
de mɛ̈nhdu yic. Dupööc aabï luui keke yïn bak mɛ̈nhdu 
nyic apuɔth, aguɔ kë ajuɛɛr lɔ kekë kä nhiɛɛr mɛ̈nhdu 
ku kä lëu në luɔi kuany yic.  Dupööc aabï yïn ya lɛ̈k në 
kä loi röt ku kä lëu bïï mɛ̈nhdu rɔt mat në luɔi den yic.

Kä ke pööc kee dhiëc cïï käär kɔ̈ɔ̈th aabï dupööc ya 
kony në juɛ̈r de mɛ̈nhdu bï:

• Naŋ nyïc de rɔt kë ye ran loithok
• Naŋ kä ye yen mat keke pinynhom den
• Naŋ ŋäth de pïïr puɔth
• Naŋ riɛl ë nyin ku luɔɔi de kä ke pöc de
• Nyiɛc jam keke raan ëbɛ̈n.

LUƆƆI ËTÖK
Mïth aaye nyiɛc luui na lui kɔc baai, dupööc, thukuul ku 
jɔl ya kuɛtkuɛt ɛ̈bɛ̈n ëtök bïk nyiɛc pïïr de mïth ku pöc 
den ya kuɔny. Në yee ciɛɛŋ kän yic, raan ëbɛ̈n alec lon 
de ŋɛk ku tɛ̈ɛ̈u kë ke nhïïm ëtök në të bïk luɔ̈i kë cï bɛ̈n.

Ke ye yïn ye ran thiek yic arëët në pïïr de mɛ̈nhdu yic, 
yïn alëu ba pïïr de mɛ̈nhdu cɔk apuɔl yic të yee yïn jam 
ë luɔ̈ɔ̈t keke dupöny de mɛ̈nhdu në thukul de muɔ̈ɔ̈k 
yic. Wël ye lɛ̈k dupööc aaye kek cɔk  amat të pïïr 
mɛ̈nhdu thïn baai, pïïr de në thukul yic ku jɔl ya pïïr de 
në kuat yic ëbɛ̈n në thaa rëër kek tëde muɔ̈ɔ̈k ë mïth në 
thukul yic. Kän ee të bïï luɔ̈i pïïr de mɛ̈nhdu në thukul 
yic cɔk abɔ̈ tënɔŋ raan ëbɛ̈n lui keke mɛ̈nhdu.

KÄ CÏÏ MÏTH LUEEL TË DE KÄ CÏÏ LOOI NË 
YEE THÖÖŊ Ë KƆ̈U DE ƔÄN KE MUƆ̈Ɔ̈K Ë 
MÏTH NË THUKUL YIC 
“Ɣɛn ee rɔt yök kë ɣa ye ran töŋ de yee tɛ̈n në wɛ̈t ye 
ɣɛn naŋ thaa de mɛ̈t keke mɛ̈th ciɛ̈, dupööc aaye kɔc 
riɛ̈u arëët ku anɔŋ kä juɛ̈c yee looi.” Annabel, Run kee 9

GÖR KƆ̈K KU BA KEEK NYIC
Athör/Buŋ thiin kän ee wël ke; Thaa Diɛ̈ ku Piny Da 
nyuɔɔth thook, mɛn ye jam në thööŋ ë kɔ̈u de ɣän yenë 
ke mïth muk thïn në thukul yic Australia. Ku ba kä juɛ̈c 
kɔ̈k lɔ yök, lɔɔr në www.deewr.gov.au/earlychildhood 
ka thiëc dupöny de të yenë mɛ̈nhdu muk thïn.

Ee juiir kɔc ke Miric de Australia, bak de Pööc, Luui de 
kɔc ku ciɛɛŋ de kɔc në Ɣän ke luɔɔi tënɔŋ Kanthil de 
Miric ë Australia.
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Yeŋu tɔ̈ në Kɛ̈ɛ̈r ë kɔ̈u jöt kän yic?
Thööŋ ë kɔ̈u kän aye them bï nyiɛc pïïr de mïth ku dït 
den në ɣän ke muɔ̈ɔ̈k në thukuul yiic juak ku muɔɔc ke 
yiic në käpuɔth. Ayee nyic lɔn gör mïth të den bïï kek ya 
pol ku pɛ̈l kë ke gup piny thïn ago kë ya rëër keke mit 
puɔ̈th ku cïn kë yök ke. anyic ëya lɔn gör mïth bïk ya 
pol keke mɛ̈th ken, ku pöc kë në dhɔ̈l ke pïïr ku ciɛɛŋ, 
ku cök kë käŋ piny, ku them kë kä jöt ëtök ku pöc kë në 
pïïr yic.

Pööc de mïth në ɣän ke muɔ̈ɔ̈k ë mïth në thukul yic 
athöŋ keke pöc den ye rɔt looi baai ku në thukul yic. Ɣän 
yenë ke mïth muk thïn në thukul ayenë nyiɛc ciɛɛŋ ku 
wëët de mïth në nyiɛc luɔɔi ku kä puɔth kɔ̈k wɛ̈ɛ̈t thïn.

POL KU PƐ̈L Ë GUƆ̈P PINY EE YA KË PUƆTH
Kä ye mïth yök në pol ku pɛ̈l ë guɔ̈p piny yic, cïï mïth 
kuany ku juiir dupööc ke mïth keek, ago ke ya kuɔny në 
pöc den ku nyiɛc pïïr den yic ëbɛ̈n. Miɛt ë puɔ̈th de mïth, 
ŋäth de kä puɔth ku pol ë miɛt ë puɔ̈u, aaye mïth juak në 
nyiɛc tɛ̈k në ke nhïïm ku riɛl ë puɔ̈u. Në ɣän ke muɔ̈ɔ̈k ë 
mïth në thukul yic, mïth ayee ke cɔk alɔc kä ken ke pol, 
mɛn lëu bï nyïny ë käŋ den ku tɛ̈k den në pïïr yic juak 
yic. Mïth aabï kä ken gör kë ke në ke puɔ̈th ya caar yiic 
ku dɔm kë mɛ̈th në ɣän ken ke muɔ̈ɔ̈k në thukul yic ku bï 
kek ya nyuɔɔth lɔn ye kek kɔc ke ye akutnhom ë.

Thaa de pol ku pɛ̈l ë guɔ̈p piny ee kë thiek yic arët tënɔŋ 
mïth. Në ɣän ken ke pol ku pɛ̈l ë guɔ̈p piny, mïth aaye:

• Pöc në nyiɛc ciɛɛŋ keke mïth kɔ̈k
• Röt nyuɔɔth lɔn ye kek kɔc kɔ̈k ku nɔŋ kë tɛ̈kden 

kepɛ̈c
• Naŋ ayäp, gɔ̈l de käŋ cök ku cök de kä cï wääc piny
• Pïïr den cïk yök ku pïïr dïït tɔ̈ tueeŋ nuɛ̈ɛ̈t ku thööŋ kë 

kɔ̈ɔ̈th
• Pöc në piath de pïïr.

THAA KU PINY DA
Ok aacï kë bïnë ajuɛɛr puɔɔth de mïth ya thɔ̈ɔ̈ŋ kɔ̈u 
në ɣän ke muɔ̈ɔ̈k ë mïth në thukul yic juiir. Kän ee yaa  
puɔth ku piny thiek yic arët tënɔŋ mïth bïï kek ke gup ya 
päl piny, dɔm kë mɛ̈th, ku loi kë kä rɛ̈th pïïr den ku nyïny 
den tueŋ ku nyic kë pïïr puɔɔth de pial ë guɔ̈p. Lööm de 
yee thööŋ ë kɔ̈u kän ee dupööc (mɛn ye mɛ̈thdu muk) 
yiɛ̈n të puɔɔth ye mïth loor keke kɔc ken. Aabï ɣän lääu 
ku nɔŋ kë kä puɔɔth ye ket mɛn nhiɛɛr mïth keek ya 
juiir ku juak kë nyiɛc luɔɔi ku pïïr de mïth. Kë tueeŋ gör 
në yee thööŋ ë kɔ̈u kän yic  ee ku bï mïth ya pol të cïn 
adiɛɛr ku nɔŋ kë  kä puɔɔth ye ke miɛt puɔ̈th. Kän abï 
dupööc ya ŋöör në juɛ̈r den de ɣän ye mïth pol ku pɛ̈l kë 
ke gup piny thïn mɛn lëu bï mïth ya muɔ̈k nhïïm piny ku 
cök pöc de pïïr den bɛ̈r yic thar piny.

Thaa Diɛ̈, Piny Da ee mïth tïŋ keke ye kɔc ke ajuɛɛr yic 
ku ye kë duluuk ke kä ken. Mïth tɔ̈ në ajuɛɛr de muɔ̈ɔ̈k 
ë mith në thukul yic aaye ke puɔ̈l bïk lɔc ku yïnë ke lon 
de ajuɛɛr, ku kän ee ke pɔ̈ɔ̈c në kaam de kë yee looi ku 
kë bï tuɔ̈l thïn. Kɛ̈ɛ̈r ë kɔ̈u de ɣän ke mïth anyic  thaa 
ku piny de mïth cïmɛn yee mïth mat keke dupööc ken 
bïk ajuɛɛr de kä puɔth ku kä nɔŋ kë lëu bïï yök thïn 
looi. Dupööc ku mïth aaye röt riɛ̈u ku nyic kë ke puɔ̈th 
apuɔth, ku aaye të bïï luɔ̈i kë cï bɛ̈n caar yic ëtök ago kë 
kä göör mïth ke në ke puɔ̈th ku në pïïr den lëu në kony.


