
PARENT & 
FAMILY DRUG 
S U P PO RT  LI N E

Telepunë kuɔny kɔc ke mïïth ku kuɔnyë bɛÏ në wal

Ye telepunë atɔ ̈ke y yïn yiɛn̈ nom lääu lëu bïn jam wenë kɔc të 
nɔŋ yïn adiɛɛr në mɛnhdu ka randɛ ̈de kuandu te yen dek në 
miäu ka ciɛm wal. Wuɔk cie kɔc ye gɔk̈ ku wuɔk cë kek ya piɔɔ̈c̈ 
në dhöl lëu benë wuɔk këriɛɛ̈c̈ nyic ku buk ke ya piŋ. Na cɔɔ̈ẗë 
në ke nuan yïn të nɔŋ mɛnhdu, ke yïn thïïc ajuiɛɛrë kuɔnyë kɔc 
ke mïïth(parent helper). Kɔc ye kɔc ke mïïth kuɔny anɔŋ nyïny 
kuɔẗic arëëtic në biänë mïïth cë kan ya tëëk në ye pïïrë dëŋë 
miääu ku ciɛm̈ë wal ëyic. Wuɔk ye nɔŋ athianic. Yïn cë lëu ba 
rinku luel ku wuɔk bë athianic du abuk theek ku gëlku. 

Wuɔk ye lui në thɛɛk 24 ke thiɛr̈rou ku ŋuan në nyindhia. 

Yuɔp̈ë në 9442 5050 të tɔn̈ yïn në baai ciɛlic kanë 

1800 653 203 të tɔ ̈yïn në baai ŋeem.  Na nɔŋ adiɛɛr 

në wëu bïï telepun ke jɔt ke wuɔk lëu buk yïn yuɔp̈. 

Yïn lëu ba wuɔk gät në yimel në   

alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au

PFDS DL Card Dinka.indd   1 10/10/2019   8:57:55 AM



Ka yukku kek löi:

• Wuɔk ye piŋ në rɛɛ̈c̈ lëu bë dëŋë miäu ku cɛm̈ë wal lëi bë bɛÏ 

të nɔŋ yïn ka pandu.

• Buk yïn yiɛn̈ lëk lɔc cök në kë ye miäu ka wal looi.

• Buk piŋ në jamdu të kɔɔr yïn raan bë jam kenë yïn në rɛɛ̈c̈ë 

wal ku jɔl ya miääu. 

• Bë yïn cɔk yɔk̈ wenë kɔc cenë mïïth ke kan ya tëëk në ye pïïrë 

deŋë miäu ku cɛmë wal ë yic.

• Bë kɔc ya jam kenë yïn ago yïn kuɔny ku ba nɔŋ kuɔny ba yök. 

• Bë yïn lɛk̈ ɣään lëu benë ke yïn kuɔny të thiääk kenë yïn ago 

kuɔny lɔ yök në anuandu. 

Wuɔk ye tɔ ̈ wuɔnë kɔc ye kɔc waar thook, na cïï ye guɛl në 

thoŋë Leŋgelith ku nhiar bë yïn waar thok keka tɔ.̈ Yïn lëu 

ba akutë ajuiɛɛrë wɛɛ̈r̈ë thok Translating and Interpreting 

Service (TIS National) yuɔp̈e në 13 14 50. Lɛk̈kë keek 

wu ɣɛn kɔɔr ba jam në Telepunë kuɔny kɔc ke mïïth ku kuɔnyë 

bɛÏ në wal (Parent and Family Drug Support Line në  

(08) 9442 5050.

PFDS DL Card Dinka.indd   2 10/10/2019   8:57:56 AM


