AKIM–YË–C§L, ëlu†ide wuëië g†l Miric
(Akuma) de Victoria, ëlu†i ee yaam ye
looi në telepun wen ye gææm në ke bï
daac kony, jiæm ënhom në kæk ke wuëi
në kuer de piöc ye bæn tenë Akim ci
g†t cin Cadaat gam, thää ka thiærou ku
œuan në koltök yic, niin ka dhorou në
wïkic.
C†l 1300 60 60 24 tenë wuëu ye mär
në cöt telepun të thi†k në kuat ë¤ään
t† në Victoria yic.

Dinka

NURSE-ON-CALL

1300 60 60 24

JIÆMNHOM ËKÆK ËWUËI NË THÄÄ KA THIÆR ROU KU
ŒUANIC TENË K£C KE VICTORIA EBÆN.

AKIM-YE-C§L ëk†c ye cöt däk pu†th ëthoœ
ëliœlith den nyicke mu†c bik naœ kuny ye ke yök
tenë lu†ide athök.
Kuny at† thin aya tenë k†c ye pïœ däk ku ye jäm ke yääi të
c†l kek National Relay Service.
Ba naœ lëk dit nyic jäm në AKIM-YE-C§L, nem
www.health.vic.gov.au/nurseoncall

Emæn ran
de Victoria
ebæn an†œ
AKIM-YE-C§L
në

1300 60 60 24

Göl de Miric (Akuma) de Victoria cï
Gäm në Peter Allen,
Department of Human Services
50 Lonsdale Street, Melbourne Victoria 3000.

Në telpunic jam në nyooth de kæk kë wuëi në
thää yic ka thiær rou ku œuan në akoltökic

YE ŒU BÏ TU£L TË CÖT ‡ÆN BÏ ‡A LÆK WÆT
ËWUËI ?
Ke tueœ: Akim ci g†tcin cadaat gam abï cöt du dhuk nhom ku
mﬂﬂt yiith k†k wen lacuei yiic.
Ke de rou: Akim abï yï dhil jal thiec ka ba ke dhuk nhiim rek
këcok jam në cit nyooth tuany du ku wël k†k jam në wëi ku.
Ke de diak: Në thök de cöt ka akim alëu bi yï nyu†th te bï yin
nyin ya tiit thin në r†t, nyuth yï te bin akim du (GP) ya y¢k thin ka,
të cen tu†l bi piir du jal rëëc apæi, wælë cöt tenë 000. Nyic l†n
akim acë cït nyooth tuany du ye nyic ebæn

WËËT JAM NË WUËI, KU KA JUAC
AKIM-YE-C§L alëu bi yï mu†c pei në lëk de kak ke wëi k†k, cit
mæn yiith jam në kak ke wëi t† në baai du†n ka nummar ke laany
ëtelepuun ke kuny.
AKIM-YE-C§L ëk†c Victoria ebæn mu†c në laau ënhom ye këk ye
nyic diæk wëët ënhom jam në kak ke wuëi de kuer de piöc ee ya
cöt de telepun l† a¤er, në kuat ëkam ci r†t yök ne akolic ka wëric.

Akiim aaye luui në lëk de wëi dit pu†th lacök yen ræær thin,
mu†c yï në wëët dit lajik jam në ken ëcöt yin.
Ke yen, yen lëk ebæn ye gaam ërëër ëcï luelë a¤er ku kaa cï g¢¢r
aacï ke ru†kthook ebæn.

NURSE-ON-CALL 1300 60 60 24
‡OK AT£ ËTE TUUI TË YUIC YIN ‡O
AKIM-YE-C§L ëyï tääu bak r†m kenë akim cï g†t cin cadaat gam
bï nyin ya tiit, jiæm në ka ke wuëi në kuer de c¢l alëu bï ya kuer
pu†th d† tenë lëk de wëi. Cit mæn yin alëu ba cöt te ye:

*Cöt cöt ke telepuun yemuk në k†c ciin (mobile calls) alëu bik naœ
ajuær dit.

Christine - Akim cï g†tcin cadaat ke gam

• Yin ka raan yë yin nyin tiit acï pu†l gu†p
• E wëër ciælic ku acï yë gam diæk ëyï bi göör në ku†ny da akim
• Yin acï t† baai ka yin aceœ te mec kenë te yenë k†c kony thin
në waal
• Yin agör në jiæm ënhom abæc ka lëk jaam në lu†i de wuëi në
baai t† yin thinic
Palë yï pu†u piny ba AKIM-YE-C§L c†l bak jam në kuat ëkak kë
wuëi. C†l 1300 60 60 24 abæc në kuat ¤ään t† në Victoria yic
ebæn, tenë wuëu ye mär në cöt ëte thi†k.

TËNË ËKË CÏ RÖTH RØT KA WEN CÏ PIIR PIÆLIC, KE YIN ABÏ 000 DHIÆL YA C£L NË NYIDHIA

