Wël kɔ̈k
Wël tɔ̈ aliric ke tuaany cuɛny në Victoria
Telepun: 1800 703 003, Köl tök agut köl dhiëc
9.00am–5.00pm
Abuɔn de tuaany cuɛny Victoria
hepvic.org.au
Liverwell
liverwell.org.au
Kuɛr de Pial Apiath, Akuma De Victoria
betterhealth.vic.gov.au

Ba kë de luɔɔi yök
Ɣööt ke wɛ̈l de cuɛny
www.hepvic.org.au/LiverClinics
Në kë de käk kuɔn yuku keek gaam ebɛ̈n
www.hepvic.org.au/services

Ɣööt ke wɛ̈l de cuɛny tɔ̈ cɛɛm
Pial Pinyciɛ̈n – Footscray
Në kë de ruk, yin thiecku ba GP du neem ba
ruk thieec bi jal tuɔɔc 03 8345 6856
Në kɔ̈ɔ̈r de telepun cɔl 03 8345 6490

Ba
HEP
Nyic
Pinycɛɛm Melbourne

TUAANY
DE CUƐNY
THƐ̈M, ƔUM WƐ̈LƐ
BA NYIC KU TIIT

cohealth – 78 Paisley Street, Footscray
Në kë de ruk, cɔl 03 8398 4100
cohealth – 12 Gower Street, Kensington
Në kë de ruk, cɔl 03 8378 1600

HEPVIC.ORG.AU/BEHEPAWARE

HEPVIC.ORG.AU/BEHEPAWARE
Dinka - Thuɔŋjäŋ

Yeŋa nɔŋ kë në bi yeen yök?
Tuaany de cuɛny aye wuɔk:
• tinë tik agut meth në dhiëthic
• në tɔ̈c kenë gɛ̈l
• tinë rim ku rim bi kë yök

Tuaany de cuɛny agak, ku ka cië dac jäl ku ka
nɔŋ käk rec ke pialguɔ̈p.
Kɔc juec acin käk ke yeen nyuɔɔth agut bi gääu
ku cuɛny den aci riäk arëët agut bi lɔ në niöp de
guɔ̈p,bi cuɛny riɔ̈k wɛ̈lɛ tɔ̈töŋ de cuɛny.
Yin në ba riäk de cɔk kääc në kuɛɛr ke.

THƐ̈M rɔt ba nyic

Tuaany de cuɛny aye yök në rim yic, aye looi
abc të nɔŋ yin kard de Medicare. Thiëc raan
de wal du ne ye kölë!

Rëërë ke yin puɔ̈lguɔ̈p
•
•
•
•
•
•
•

kɔɔr jiɛ̈ɛ̈m tinë GP në yinlac
cämë në mïïth pieth
duɔ̈në dëk në mɔ̈u arëët
kɔɔr kuɔɔny ba math pɔ̈l
cuɔ̈të täk piny
ye rɔt duääny në thää thook ebɛ̈n
päl wɛ̈l kɔ̈k ee na ci GP du luel wɛ̈lɛ raan
nyic een, cit mɛ̈n de kɔ̈k në bikë cuɛny
du riɔ̈k.

Gɛ̈l raan duɔ̈n nyiaar, ku yin

• kuɔɔnyë ɣum tinë kɔc ke baai ku kɔc ye
dac yök kenë kɔc nɔŋ tuaany de cuɛny
• ye tɔ̈c pieth looi (ye looi në condom)
• ye rim nyïc-päl yök de rim ke raan dɛ̈t
• duɔ̈në käk ke ɣum ye rɔm
• duɔ̈në mithuth,rëët wɛ̈lɛ käk ke tëm riɔ̈p ye
rɔm wenë raan dɛ̈t
• pïŋë në wël tinë GP du të ye luɔn du yin
cɔk yök käk tuaany cuɛny bɛ̈i tënɔŋ yin

ƔUM rɔt ba gɛ̈l

Na ci thɛ̈m luel ke yin cin tuaany de cuɛny, ke
ba gɛ̈l në piiryic kenë ɣum puɔ̈th cin të nɛ̈k në
yin.
Mith kedhie, agut kɔc dit eya atɔ̈ në kerac
yic në tɔ̈c këc ë gɛ̈l wɛ̈lɛ bi rim ku rim mat abi
ɣum.

THƐM RƆT

GƐ̈L DE, ku yinlac të leu een rɔt

Acin gɛ̈l de tuaany cuɛny tɔ̈ emɛ̈n, riäk de
cuɛny aleu bi cɔtpiny wɛ̈lɛ bi cɔk kääc në
biöök nyindhie wenë raan duɔ̈n de wal (në
pɛ̈ɛ̈i 6-12 thook), ku në kuɛɛrkɔ̈k kë, dëk de
wal.

ƔUM

WƐ̈LƐ

GƐ̈L
RƆT

*Luɔɔi ë rɔt yinlac
të leu een rɔt

