Nhiar puɔ̈ndu

Ajuɛr ceekic bën puɔ̈ndu kuɔny ë dɛm (pial)
Dinka

Në panakïïm

Jääl panakïïm

Ajuɛɛr ë dɛɛm (pial)

Në panakïïm

Yeŋu cï rɔt luɔ̈i puɔ̈ndiɛ̈?

Yeŋu ye kënë (kän) rɔt loi?

Dɛ̈ɛ̈tic de kë loi rɔt në puɔ̈ndu
yic ku yïlac alëu bë dɛɛmdu
(pialdu) kuɔny ku bë diɛrdu
teekic.

Dïktordu ka ran nyintïït në kɔc
tuaany abë lëu bë kɔ̈k kuɛ̈nyic yïn
kek kariilic ke puɔ̈ndu. Kek käk
aye cɔl kariilic lëu bïk röt loi.

Thiëc dïktordu ka ran nyintïït në
kɔc tuaany bë kë loi rɔt në puɔ̈ndu
yic kuanyic (teet yic) ku bë yïn
gäm lëk ba ɣäth baai.

Na nɔŋ kariilic juɛ̈c tɔ̈ ke yïn, ke
yic pial arëët bë puɔ̈ndu naŋ kë
yök ee.

Thiëc ba ke thiëc panakïïm
Yeŋu cï rɔt luɔ̈i puɔ̈ndiɛ̈?
Bë ɣɛn göör (wuïc/yuïc)
në kuɔny të can dhuk baai?
Ba nyintïït në tëtöökdiɛ̈
kadï?
Ye kaam yïndï yen ba nyaai
ba dɛɛm (pial)?
Ye thëm yïndɛ̈ kek ba göör
(wuïc/yuïc)?
Ba rëër (tɔ̈) panakïïm në
kaam yïndɛ̈ (në nïïn kadï)?
Ye yïlac yïndɛ̈ cï luɔ̈i ɣɛn?
Ye kariilic ciɛ̈n kaŋu tɔ̈?
Bë ɣɛn göör (wuïc/yuïc)
në tïïtnyin bë bööth?

Kariilic kɔ̈k ye mɛt thïn:
Mäth

Puɔ̈r de
riɛm

Thukärï

Tɔ nhial de
mök (miök)

Cääm ë
mïïth cï
puɔth

Dïtkɔ̈u
ka cuëëi

Rëërpiiny ke
cie cath apuɔ̈th

Wɛ̈ɛ̈r de kariilic käk, cïtmën coot
de piny lɔ nhial ë riɛmdu, alëu bë
puɔ̈ndu cɔk puɔl.

Jääl panakïïm

Juɛ̈ɛ̈r rɔt ba jääl panakïïm
Dɛɛm ee gɔl panakïïm ku leer
agut të cïn jääl.
Loi ka cï gätpiny kënë ba ke
kuanyic (jaamic) kekë ran tiɛ̈tnyin
në yïn ka dïktordu.

Kɛ̈k ke dɛɛmdiɛ̈ (pialdiɛ̈)
Ɣɛn aca deetic yen kë cï rɔt
luɔ̈i puɔ̈ndiɛ̈ ku bɔ̈th ë cök
de pial gɔ̈ɔ̈r (wuïc/yuic)
Ɣɛn anyiɛc ye kariilic
yëndï kek tɔ̈ ke ɣɛn ku ye
kunu göör ba loi ba nyintïït
në kek
Ɣɛn anɔŋ athör be ɣɛn lɔ
tënë ajuɛɛr kɔc ke puɔ̈u
Ɣɛn walcë aca deet ku të
ya dɛ̈k kek
Ɣɛn anyiɛc ye kunu ba loi
të reemë ɣɛn pɛɛm (puɔ̈u)
ka cïït kɔ̈k ë nyooth de kɔ̈ɔ̈c
ë puɔ̈u
Ɣɛn aba juiir/aca juiir yen
thää bë ɣɛn lɔ tënë dïktordiɛ̈
Ɣɛn nyic bak de tïïtnyin baai
ku loi ke kony kɔ̈k

Ajuɛɛr ë dɛɛm –
ee puɔ̈ndu kony
Këëny de dɛɛm puɔ̈u ee bak
thiekic në dɛɛmdu yic.
Ajuɛɛr de dɛɛm de puɔ̈u abë
yïn kony:
✔ të bë yïn pïïr thïn kek kë cï
rɔt loi
✔ pööcë (piööce) ka juɛ̈ɛ̈c në bak
de tuaany ë puɔ̈ndu
✔ tiɛ̈tnyin në kariilicku
✔ deet walku yic ku të ba ya
dɛ̈k-ke (lɔ̈mke)
✔ dhuɔ̈k ë ka thɛɛrkun ye loi
(cïtmën cäth) ku cääm de mïïth
nɔŋ ka ye juak në yï guɔ̈p
✔ deet cït ke kɔ̈ɔ̈c ë puɔ̈u ye
röt nyuɔth

Thiëc dïktordu ka ran ë nyintïït
në kɔc tuaany në bak de tooc
tënë luɔi kɛ̈k ke pial.
Yïn alëu ba yup aya tënë Heart
Foundation’s Helpline në
13 11 12.
Të göör (wuïc/yuïc) yïn athook,
yup 131 450.

Ajuɛɛr ë dɛɛm (pial)

Ka yeke loi tënë puɔ̈n piɔl

Ye lɔ tënɔŋ kɔc ke kony
ë dɛɛm de puɔ̈u

Ye tënɔŋ dïktordu

Lɔr tueŋ ke dëk ë walku

Ye nyintïït në kariilicku

Tiɛ̈t ë nyin në miɛ̈t ka riäk puɔ̈ndu

Mat ë rɔt në akut konyic

Nyic cïït ye kɔ̈ɔ̈c ë puɔ̈u nyuɔth

Lëu ba lɔn kɔ̈ ɔ̈ c yïn
puɔ̈ u nyic (moth)?
Në ye käk yic nɔŋ kë ye yök në guɔ̈p:
arɛɛm

thany

athiɛɛk

ruɔ̈t

Në töŋdu yic ka kajuɛ̈ɛ̈cku yic:
pɛɛm

yeth

ŋeŋ

kök

kɔ̈u

jiɛr/jiir

Yïn alëu ba rɔt ya yök aya ke:
aläämpuɔ̈u

tuc lir

ayuɛ̈cnhom

tɛɛm ë wëi

Ɣëë

1 KÄÄCË ku lääŋë emɛn
2 JAAMË lɛ̈ k randɔ̈ yen të ye yɔ̈ k rɔt
Të yïn dek në wɛl arɛɛm puɔu
• Ke yïn löm (dek) nyin ë wäldu.
• Tiɛ̈të në tektek ka 5 (5 minutes). Ŋoot
cïït ke arɛɛm? Löm (dek) nyin ë wäl dɔ̈.
• Tiɛ̈të në tektek ka 5 (5 minutes). Cïït
(arɛɛm) acï jɛ̈l?

Cï cïït ke
nyïïn juak
ka jɔl dhal
(arɛɛmdït tet)?

ka

Cï cïït
arɛɛmdu rëër
në tektek
ka 10
(10 minutes)?

Ɣëë

3 YUP* 000 kë lääric nadiäk
•
•
•
•

Të cï amëlui ye jɔt, ke luel “AMBULANCE”.
Të be amëlui dɔ̈ ye jɔt, ke luel “DINKA INTERPRETER”.
Dunë telepun thiök.
Tɛk ke yïn abë tïït në kaam cekic. Tiɛ̈të në lëk kɔ̈k ba bɔthic.

* Të cie yup kë lääric kadiäk (000) ye lui në mobaildu yic, ke yï them 112.
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Të göör yïn ajuɛɛr de kë ye loi de cïït ke nyooth de kɔ̈̈
ɔc ë puɔ̈u (atɔ̈në thook kɔ̈k), yuɔ̈pë 13 11 12 ka tuɔc ë
imel health@heartfoundation.org.au

Në bak ë lëk de kɛ̈ k pial de puɔ̈u
13 11 12
www.heartfoundation.org.au

Të göör (wuïc/yuïc) athook,
ke yïn yup 131 450 ku thiëc
kɔc ke Heart Foundation.
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