Yeeŋö yen ye cɔlë lueel ë wël biyic në thaŋ koor?
Royal Commission ënɔŋ ajuiɛɛr de tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm mɛn ë bïïë bei në kë ëcï yen naŋ jam dït
ëcï rɔt tɛkpiny ke luɔɔi ë tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm në kë cï keek riääk arëët. Kɔc juëc rɛ̈ɛ̈r ëkë tuaany
në ke nhïïm akën töök piɛth yök, tïït ë nyin ku kuɔɔny të kɔɔr bennë luɔɔi piɛth gäm keek.
Lueel ë wël biyic ë thaŋ koor de Commission ee kä cïï mɛn de wël bï keek yök lëu bïkkë kuɔɔny gam
në kä nuan kɔc ku täŋ jöt në tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm. Kënnë ee kueer tueeŋ piɛth arëëtic.
Wël cïï Commission ke yök në lueel ë wël biyic de akër abï rɔt looi në pen de thiɛ̈ɛ̈r ë 2020, ku abï täŋ
rilic ku ye kë jöt lëu bï kä ke luɔɔi de akïïm ke kɔc nhïïm cökpiny.
Yeeŋö yee lueel ë wël biyic në thaŋ koor kɔɔr?
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Ajuiɛɛr jöt në luɔɔi de wëu yennë ke ɣän ke akïïm ë tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm cokpiny (awata
wennë wëu cennë kɔc kuum), ago wëu juëc ya luɔɔi ënɔŋ akïïm ke tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm – ke
cie kë de ye mɛnnë, bï ya kë de köölciɛ̈ɛ̈n.
Cäŋ de të amatnhom de Bïktoria yennë töök në tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm ku piath, mɛn ye cɔlë
“Victorian Collaborative Centre for Mental Health and Wellbeing” në thoŋë lïŋëlïth, agonë nyïc bɛ̈i
ënɔŋ kɔc juëc wääciic ku bï loiloi piɛth gam tënnë kɔc ke Bïktoria.
Ageen kɔ̈k kee 170 ke remthii ku kɔc dït rɛ̈ɛ̈r kennë tuɛntyuɛny riliic ke kɔc nhïïm abï ke juak thïn
ago käjuëc ye kɔc dhal ya cökpiny të de akïïm ke kɔc nhïïm.
Yïknhial de ajuiɛɛr de Akïïm ye kɔc jääm, kɔc cï ya naŋ täŋ de näŋë röth, mɛn ye cɔlë “Hospital
Outreach Post-suicidal Engagement (HOPE)” në thoŋë lïŋëlïth, në ɣän kedhiɛ ke akïïm ye luui në
tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm ku bï keek ya määt ëyadëŋ kënnë ɣän dït kɔ̈k ku jɔl ya ɣän jöt ku bï kɔc
nyïn ya tïït ënɔŋ mïth ku remthi, agonë kuɔɔny ku yökden leer tueŋ arëëtic ënɔŋ kɔc ke Bïktoria
kɔɔr bïkkë röth ya nɔ̈k.
Cäŋ de ɣän piɛth ke Aboriginal bï keek ke nhïïm ya määt ku yïknhial de akut de kɔc luui në ɣän
piɛth ke Aboriginal ye keek ke nhïïm määt në wuɔ̈t (state) yiic ëbɛ̈n.
Yïŋ tueeŋ de ɣööt ke kɔc rɛ̈ɛ̈r ëke nɔŋ tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm në Bïktoria. Ye ajuiɛɛr yennë ke
ɣän ke kɔc nɔŋ tuɛnytuɛny riliic ke kɔc nhïïm geer, cï juiir ku gɛmë ënɔŋ kɔc nɔŋ kä riliic cïï keek
kan tëëk thïn në töök de tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm.
Yïknhial ku kuɔɔny ënɔŋ kɔc tuaany ku kɔc lui nɔŋ bɛ̈ikeen ëcï keek kan ya naŋ nyïny ëye keek
nyïn tïït në kɔc tuaany.
Cök ë piny de kä tiam kɔc lui ku bïï nhial de wël lëu bïkkë cök ë piny cɔk tiɛ̈m, cï mɛn de piööcdïït
dɛ̈t ku luuië kɔc juëc kɔ̈k agonë aden de akïïm lui yaa juakic ku jɔl ya kɔc kɔ̈k thiääk kennë keek
ënɔŋ ɣän amatnhom yennë ke luui në tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm.
Yïknhial de ajuiɛɛr de mäktäm de akïïm ke kɔc nhïïm agonë luɔɔi jɔɔk bï wël ye ke luɛɛl biyic ya
leer tueŋ ënɔŋ ɣän kɔɔrë keek.

Ëkënnë bi ya lueel ë wël biyic de akër?
Acie ye, lueel ë wël biyic de akër abï looi në pen de thiɛ̈ɛ̈r 2020.
Yeeŋa bï kee wëlkë luɔɔi biyic?
Akuma de Bïktoria acï rɔt juiir ke bï kee wël cï ke lueel kedhiɛ në royal commission ya luɔɔi biyic
Acïï Commission lueel wu bï mäktäp de tuɛnytuɛɛny ke kɔc nhïïm liep thok ku bï luɔɔi jɔɔk në wël cï
keek lueel.
Ku na naŋ kë kɔɔr ba thiëëc në lueel ë wël biyic në thaŋ koor?
Na nɔŋ kä kɔɔr ba keek thiëëc kënnë keek bëër ëtënnë, yïn bï Commission guik
në contact@rcvmhs.vic.gov.au, 1800 00 11 34, wennë thanduŋ de thöön 12079, A’Beckett Street,
Bïktoria 8006.

Na kɔɔr raan ë wɛ̈ɛ̈r ë thok, ke yïn limku ba 03 7005 3010 ya yuɔ̈pic.
Lëu ba naŋ biäk de akuthap de lueel ë wël biyic në thaŋ koor?
Royal Commission acï rɔt gam bï luɔɔi loi në pinynhom ke cïn dhukciɛ̈ɛ̈n. Në kueer kënnë,
Commission ee kɔc wɛɛi piɔ̈ɔ̈th agokë athör de lueelë wël biyic ya kueen ku amatnhom de wël kɔ̈k cï
keek tääu në wɛbthaitdaic.
Na cïn kueer bï yïn yintarnet yök ke them ba lɔ ɣön ë kuɛ̈n thiääk kënnë yïn.
Tɔ̈ lueel ë wël biyic në kuɛɛr bennë ke yen ya dac yök?
Abï ya naŋ athöör ye kueen në kɔmbiötaric mɛn ye cɔlë “Word version” në thoŋë lïŋëlïth, në kë de ye
ajuiɛɛr kënnë de lueel ë wël biyic ku athöör amatnhom de wël bï ya yök në wɛbthait de Commission
yic.
Të kɔɔr yïn en bï yïn ya lëk të cennë ke käkë bɛ̈n, wennë të nɔŋ en kë kɔɔr bï jäämic në kä ye ke kɔɔr.
Të kɔɔr yïn en bï yïn ya lëk të cennë käkë bɛ̈nbei, wennë të nɔŋ en kë kɔɔr bï guiir në kä ye ke kɔɔr
ëtënnë, ke yïn lëu ba mäktäp de commission guik në contact@rcvmhs.vic.gov.au wennë 1800 00
11 34.
Yeeŋö kënnë këriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈n wau në ye lueel ë wël biyic kënnë yic?
Wɔ kën thök në biäk de lööŋ käkë ke Royal Commission. Lueel ë wël biyic ajɔl rɔt jɔɔk në ye mɛɛnë.
Anɔŋ luɔɔidït arëëtic tɔ̈ në wɔnhïïm tueeŋ.
Commission acï piŋ ënɔŋ kɔc juëc nɔŋ kä lëu bïkkë keek ya juak thïn në yïknhial de ye ajuiɛɛr kënnëic
ago piath ënɔŋ raan ëbɛ̈n - kɔc nɔŋ käjuëc cïï keek ke tëëk thïn tënnë tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm, kɔc ye
nyïn tïït në kɔc tuaany në kenhïïm, ku jɔl ya kɔc ke bɛ̈ikën, kɔc lui, kɔc piööcë keek në thukuuliic, ku jɔl
ya ɣän yennëke kɔc töök në tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm.
Tooc tök në tooc de kä wär 3,200 cï yök në Commission acï kueen në kɔc mac mäktäp de
Commission ku jɔl ya kɔc lui kënnë Commission.
Ë kuɔɔny kënnë abï ŋoot ke ye kɔc lëk ke thaa ŋoot, thaa bennë ajuiɛɛr de lueelë biyic de akër, mɛn bï
looi në pen de thiɛ̈ɛ̈r 2020.
Nɔŋ ɣän lëu bennë ke ya thiëëc në ajuiɛɛr de lueel ë wël biyic?
Wɔ cïï bï ya cööt ago käŋ ya tuɔ̈c wuɔɔk në ajuiɛɛr de lueel ë wël biyic – ë kënnë ee them ku kuɛ̈n de
kä cukku keek pïŋ wään thɛɛr, kennë wël ye käŋ bɛ̈ɛ̈r käwën ye kɔc nuaan ku jɔɔk cökpiny de kä ke
pïïr de köölciɛ̈ɛ̈n.
Commission aŋoot ke bï ya lööm në dhuŋë nhom de wël në ɣän keen dhiɛ – Thanduŋ ë thöön 12079,
A’Beckett Street, Bïktoria 8006 wennë contact@rcvmhs.vic.gov.au.
Na dë ke ɣa ŋoot ke ɣa mɛt rɔt thïn wudë?
Commission acï kuɔɔny gäk yök ënɔŋ wuɔ̈t agut cï ye thaa kënnë, cï mɛn de yök ë kɔc, tooc ku pïŋ de
wël ënɔŋ kɔc juëc. Ë kuɔɔny kënnë abï ŋoot ke ye kɔc lëk kä looi Commission keek. Commission acïï
kɔc bï ya cɔɔl ago käŋ ya tuɔ̈c keek. Abï ya cath ke mɛ̈ɛ̈t wël juëcic ënɔŋ kɔc ku juiirkë keek abïkkë
yaa kä kony kɔc.

Commission abï ŋoot ke ye kɔc cɔɔl, kɔc nɔŋ nyïny de tuɛnytuɛny ke kɔc nhïïm në luɔidenic ku
yïknhial de ajuiɛɛr de lueel ë wël biyic. Commission abï amatnhom de pïŋ ë wël gäk looi në pen de
ŋuan/pen de dhiëc në 2020.
Wël juëc kɔ̈k ke käkuɔɔn loiku keek, cï mɛn de pïŋ de wël ënɔŋ kɔc juëc cï ke nhïïm määt, aabï ke
guɔ̈tbei në wɛbthait de Commission në pɛ̈ɛ̈i bɔ̈ tueeŋ käkë yiic.
Yïn lëu ba rɔt cɔk gäär ëtënnë ago wël jöt ya yök ënɔŋ contacts page.

