NA KƆR KONY

Na ye kë nyiɛi wëi ke yïn yuɔ̈pë në 000
Na cë ɣöndu riɔ̈k ku kɔr kony, ke yïn yuɔ̈pë në telepune de akutnom
de SES në 132 500.

NAMBAAI KE KONY NË THAA DE
KË CË YÏN JÖMIC
Akutnom de Bolith, Mac ku Riän de jöt de kɔc bec
(të yen raan muɔ̈n wëi)

000

Akutnom de SES abë guɔ bɛ̈n në nyinic të lëu en rɔt. Kony yenë keya
kë tueŋ, ku them baya tïït

Akutnom de kony (SES) alëu ba yuɔ̈p në

132 500

Maktab de Western Power

131 351

WƐ̈Ɛ̈C DE PINY

Maktab de akutnom de karaba (Horizon Power)

132 351

Maktab de akutnom de piu (Water Corporation)

131 375

Alinta gas emergencies and faults

131 352

• Them ba të thiäk ke pandu ya weec yic apiɛth ku ye anyuara
kuar wei në baai lɔ̈m-anyuara ye taai cït man de këër ke
tiim, thuthuei ke ka cë riäk në pïu, kartuny de pïu ku
abil de telepun lɔ̈m
• Akɔr ba maktab de akutnom de kantholdun tɔ̈ yïn kan ya
yuɔ̈pe agokɛ̈ yïn ya lɛ̈k të lëu benë wathak ya jat thïn ku
kɔ̈k cïït man de luŋ ke rɔŋ cë riäk

AGO YÖK NË LËK KUƆTIC
Ke yïn lɔr në wɛbthayit de FESA

Namba de lëk në akutnom de BoM
Storm Warning Advice Line

AJUƐR DE KA YE KƆC JÖM
YIC NË YITETIC

Akutnom de ka ye kɔc jöm yic (FESA State Emergency Service)
ee kony pan tueŋ de Australia në thaa cen nɔŋ yomdït kɔr bë baai
riɔ̈k kunë thɛɛk kɔ̈k ke ka rɛɛi loi röth ku cïï kɔc jöm yic.
Akutnom de SES e bɛ̈ɛï kuɔny në:
• Bë kɔc kuɔny në luɔi de ɣööt cë riäk ku ɣään ke tajir cë riäk.
Ee jäl tɔ̈ ke biän de kë ba loi të kɔr yïn bë ɣondu jäl loi apiɛth
në kë bë kɔ̈c athɛɛr. Yuɔ̈pë akutnomdun de yincuɔ̈rɛn ku lëkë
kek kë cë rɔt loi.
• Ye tiim cë yuïk nyaai
• Ye them ba kɔc cë ke lɔ̈ny kɔ̈th në kɛ̈ŋ kan ya kuɔny ku kɔc cë
nɔŋ ɣään töök
• Ye daai të cenë piu ke aboor akeer de cual nɔŋ yic liɛt dëër
• Ye kɔc kuɔny në nyiɛiden tëde kë rɛɛc loi rɔt
Kony cïït yekënë eetɔ̈ ke kor nyin në ɣään tɔ̈ ëëkɔc kek ëke cë röth
juir në thaa yenë yom puɔ̈t, ku yekënë yenëka yen akutnom de
SES ye them bë baai ëbɛ̈n ya piɔ̈c në dhöl lëu benë jäl de wëi gël
në yomdït në bɛ̈ɛï yic. Kɔc lui në ye akutnomë yic ace kek ye dɔ̈m
kuka ye kony abac kuka röth gam, në thɛɛk lire piny kek, thaaŋ
tiɔpë piny, në yomic ku jɔl ya thɛɛk rac arëëtic man yenë kek ke
wëi ke kɔc juïc kuɔny të kɔr kek kony.
Në thɛɛk ke yom cë dït ku puut arëëtic, keke dhil nɔŋ kɔc juïc
ye namba de kony yuɔ̈pic ku kɔc cë yup aye kek juir në raan
e kɔn yup. Raan lui kenë akutnom de SES abë yïn kuɔny
të cenë nyindu bɛ̈n.

Akutnom de cäär de ka nhial
ku luɛl de yom
Akutnom de luɛl de ka
loi röth në cääric (Cɛ̈ɛr̈ dït ke Pantueŋ de WA)

Dinka

BA RƆT JUIR

NË YOM

www.fesa.gov.au
1300 659 213

www.bom.gov.au
138 138

Lëk kuɔtic ku jiɛ̈m atɔ̈ në wɛbthayit de FESA yic në thoŋ de Cin,
Jiɛ̈ŋ (Dinka), Pɛ̈thïï, Biɛtnam, Mandarin, Arebi, Yitdonïciɛ, Thomälï,
Thuɔɣïlï, Përeny, Kantöönïth, Amɛ̈nya, Thoŋ Nääth (Nuer), Kärɛn,
Därï, Kïrundï, Arebi de Thudän.
Ke yïn neem wɛbthayit yic në: www.fesa.wa.gov.au
Lëk tɔ̈ në ye athöörë yic ee gɛmë abac ke ye biän de ka ke kɔc në akutnom
de ka ye kɔc jööm yic ku tiɛ̈t de mac pan tueŋ de Australia (Fire and
Emergency Services Authority (FESA)). Ye wëlkɛ̈ ake juir kek në piɔ̈n
piɛth kuka ke löm kek të lɔcök ku ye gam ke lɔcar në thaa ee gutë kek
bei. Dɛ̈ ëya, gei de röth në kek cë man adɛ̈ ke ye wël yiith ace kë lëu
benë akutnom kɔc tɔ̈ɔü nhïïm ku FESA alëu bë gam në të cenë ke luɔi
thïn ka kë cë nyaai thïn ka cë loi ke thɛ̈ny rɔt lëk ecë gam ka ye kë
loi rɔt ke ye biän de luɛl de ye wëlkɛ̈, të yen kë loi rɔt në nyinic kanë
bɔ̈ në dhöl pei, kunë gɔl rɔt ke ye biän de të cenë ye wëlkɛ̈ luɔi thïn
ka kë cë nyaai thïn. Ye wëlkɛ̈ ake gɔ̈ɔr̈ kek ëke ye biän de nyooth të
nɔŋ kɔc ye kuën ku raan de kek alëu bë nɔŋ nomlääu ben thïïc pei ku
ye ŋɛk thïïc në kë kɔr bë nyic.
Pɛi de Ŋuan në ruun de 2010

FESA
FESA House, 480 Hay Street Perth, Western Australia 6000
GPO Box P1174, PERTH WA 6844
Telepune: +61 8 9323 9300 Fax: +61 8 9323 9384
Yimel: fesa@fesa.wa.gov.au
Wɛbthayit: www.fesa.wa.gov.au

Government of Western Australia
Fire & Emergency Services Authority

THAA DE YOM

Yom alëu bë deŋdït arëëtic bɛ̈i, yom ye kɛ̈ŋ riɔ̈k, määr de deŋ,
aruɔ̈t, aboor ku jɔl ya kɔr cath ke pïu në biän ciɛm de pan de
Western Australia në kam de pɛi de Dhïc kenë pɛi de Thiɛ̈r
në ruɔ̈n thok ebɛ̈n. Nëya, yom cïït yekënë alëu bë rɔt loi në
pɛ̈i ye piny kek tuɔ̈i aka kɔr baya tɔ̈ ke yïn cë rɔt juiir në thaa
thok ëbɛ̈n në run tökic.

YEŊÖ YE YOM?

Yomdït erɔt gɔl në thaa tuucë piny, thaa de aruɔ̈t yenë piu tɔ̈
piny në ɣeer nhial jɛ̈c yic në thaa thok ëbɛ̈n.

YEŊÖ YENË RÖTH JUIR
NË YOM?

Yom ye kɛ̈ŋ riɔ̈k, ye aboor bɛ̈i, määr de deŋ, aruɔ̈t ku kɔr aye nɔŋ
riɛr yenë kek ɣööt, riɛ̈ɛẗ h ka piny riɔ̈k. Alëu bïk rɛ̈ɛc̈ bɛ̈i ku ka lëu
bë wëi nyaai.
Yom ye ɣööt riɔ̈k e rɔt gɔl në:
- në ɣööt cë nïïm riäk nhial
- yïïth ka këër ke tiim cë löny në ɣötnom nhial
- aboor ye rɔt gɔl të cenë liil ka nyïïn ye pïu ke waat thiɛ̈k
Kɔc alëu bïk röth gël ku be akeer de riäk dhuɔ̈k nompiny në bɛ̈ɛï ken
yic në bïk röth juir në.

akutnom de FESA yic)
• Ye them ba buŋ nɔŋic naambaai ke telepun keka ye jöm yic
dhil ya gɔ̈ɔr̈ apiɛth
• Ku ye dhil caar apiɛth cë man adɛ̈ ke yïn nɔŋ ajuɛr piɛth de
yincuɛ̈rɛn ca loi

NË THAA DE YOM

• Ye kuɛny në thïtäära ku thïïk ke adheer nyin ku ye kek tääu në
biän thïn

NYOOTH DE TË YE PINY RƆT
WAAR THÏN

• Nanë yom yök yin ke yïn dhiɛc beyic ke yïn thianë në tiim, abil de
karaba, luuŋ ye yom kek jɔt, piu yenë yom ke puɔ̈t, weer ku jɔl ya
nyïïn ke pïu

Yïn lëu ba dhiäc ke yïn pïŋ në ka ye röth waar në biän de
yom bë puɔ̈t ku lëk:

• Na tɔ̈ në riän wëëric yic, kuaŋë kanë yin kat në pïu nïïm ke them
ba ba jäl

• në ka ye kek caal në radio yic, TV ka në yitanɛt yic
• lɔr në wɛbthayit de FESA yic në www.fesa.wa.gov.au

• Na dït määr de deŋ, ke them ba luŋ ke karaba bɛ̈i cök bëyic në ɣöt
kɔ̈u ku du telepune baai cɔk lui

• në akutnom de cäär ke dëŋ ku ka nhial në wɛthayitdenic
ne: www.bom.gov.au - ka yïn lëu ba yup ago piŋ në
nyooth de ka cë röth waar në pinyic ku lëk në bɛ̈n de
aboor në 1300 659 213

• Na nɔŋ aboor ca tïŋ ke bɔ̈, ke them ba cuɛl thiöŋ në liɛt ku loi
yïn ke thiek
• Nanë yin gëër në cääric ke yïn tiɛ̈të nyin në cɛ̈ɛẗ hdu në cääric:

NA CË YOM BË PUƆT CAAL

- gɛ̈ɛr̈ ë amääth, kony nuur tueŋ ke riäi nom ku them
baya nɔŋ kam wenë kɔc gëër tueŋ në yinom

• Them ka cïït man de wathaka dhil ya nyaai në ɣöndu lɔ̈m
në kë lëu yom put arëëtic bë anyuara tɔ̈ ëtɛ̈n dhil kuɔtic ku
cɔk ye kë rac arëëtic
• Ye ka cïït man de cuɛɛl nɔŋ yic liɛt dhil ya tääupiny, në nyin de
tuup man lëu bï yom dac jɔt në thaa put yen

TË LËU BÏN RƆT JUƐR THÏN

Ba pandu ku ɣöndu gël në yom put eya londu.Na ciɛ̈ŋë në ɣään yenë
yom ke puɔ̈t arëëtic, keka kɔr baya loi në bian de ka ba kek loi në
kam de pɛi de Diäk agut cë pɛi de Dhic ago ɣöndu tɔ̈ ke ca juiir në
biän thïn ku baŋ bëyic. Dhɔ̈l diäk lëu bïk yin kuɔny në gël de kë bë
riäk kekë.
• Ye them ba ɣötdu ya caarnom ku lil de piu në ka cë riäk në
luuŋ tɔ̈ nhial
• Them ba anyuara ku yïth ke tim tɔ̈ në luŋ ye pïu ke waat thïn ya
nyaai agokɛ̈ nyïn lääu
• Ye them ba këër ke tim dhil ya tɛɛm piny pandu ku them ba raan
de tem de tiim dhil ya cɔl ago kek bë nyaai në luŋ ke karaba kɔ̈th
• Them ba anyuara dhil ya nyaai në ɣötkɔ̈u, ayɔkic ka guk ku them
apɛ̈i taai dhil ya nyaai etɛ̈n
• Ye juir bë dhil ya nɔŋ ka ca kek juir cït man de redio thin kor
batäärëya, ajëër ken ku jɔl ya thanduk nɔŋic waal ke akëëm ku
ajuɛr de däc jäl baai të nɔŋ yen kë cë yin jömic
• Ye dhil lɛ̈k kɔc ke pandu agokɛ̈ ka ye röth loi në thaa de yom
ya detic
• Them ba ya nɔŋ ajuɛr de jäl baai në thaa de kë cë kɔc jömic kunë
thaa cenë abor bɛ̈n. Them ba dhil nyic yeŋö ba loi në lääikun
baai ku them ba thɔ̈ɔẗ ke gäth, mac de karaba ku piu dhil ya thiɛ̈k
cöök ku jam wenë kɔc muk kek cök (yïn lëu ba lɔ në wɛbthayit de

• Ye dhil them bë thanduŋdun nɔŋic waal ke akëm ya cɔk tɔ̈ në
cök ke yic

- Na cïïn të ye tïŋ, ke yïn bäär bei në caaric ku käcë
ke yï cë nuur ke kë cë riäk kony agut cë thaa benë
deŋ kɔ̈c
- Du riändu ye gɛɛr në piu kën yïn ke të pëk kek thïn
kan ya nyic

• Ye dhil nyic cë man adɛ̈ ke laai tɔ̈ pandu atɔ̈ të piɛth ku cë kek gël
• Ye riäidu tääu të piɛth
• Na liu pandu ke ka kɔr ba mɛ̈ɛẗ hku ka kɔc kaar kenë yïn ya
yuɔ̈p agokɛ̈ nyic cë man adɛ̈ ke pandu tɔ̈ në gël piɛthic

NE THAA CENË YOM KƆ̈C

• Kɔc tɔ̈ në ɣään ke luɔi akɔr bï anyuara dhil ya cuatwei në
kek lɔ̈m ku tɛ̈ɛü ë kek në atiɛ̈p lɔcaar yic
• Kɔc ke riɛ̈th wëëric akɔrkɛ̈ bïk kan ya nyic cëman
adɛ̈ ke rɛ̈ɛẗ hken tɔ̈ të piɛth ka cë kek tɔ̈ɔü apiɛth
• Kɔc cë ya lɔ taai akɔr bik ya tïŋ në atïïplääu

THANDUŊ DE KA YE KƆC JÖM YIC
Wereku në bɛŋ cë thiɛ̈k thok
Batäärëya
Baloma de kɔc cin
Thanduŋ de waal ke akëm
Redio thin ye muk në yi cin
Ciɛk ke meth
Ajeer de batäärëya
Mïïth wën ce dac riäk
Bɛŋ de aläth cenë pïu ye lɔ thïn

• Ye ɣondu caar apiɛth në të cë riäk

• Ye bɛ̈ɛï ke mɛ̈thku ka kɔc thiäk kenë yïn caar të kɔr kek kony
Mïïth ku
waal lëubë kek
muɔ̈k miith, kɔc
cë ŋuɛ̈n, kɔc cë
niöp ëke ye kɔc
baai ëtɛ̈n.

• Ye them ba mïïth ya nyaai në ɣään cë boor, wɛ̈ɛr̈ ic, nyïïin ke piu
and lil de pïu
• Ye them ba rɔt ya mɛɛc wei në ɣaan ke tim de karaba cë yuïk në
kë yenë kek tɔ ëke raac ku ka lëu bë ya caar cë wëi
• Ye nyïïn tïïit në këër ka yïïth ke tiim cë ya lönypiny ku ɣöt cë riäk
• Na gɛ̈ɛr̈ ë ke yïn lɔpiny në kur nom amääth, ke them ba ye
nɔŋ kam wenë kɔc gëër kenë yïn ku ye nyïïn tïït në ɣään
nɔŋic aboor
• Na nɔŋ cäär yic aboor ke yin duɔ̈në riäi geer në piu kuc yïn ke
akerdenic ku cɛ̈thden
• Du ye gëër në cɛ̈ɛr̈ nɔŋic tiop në thaa cenë deŋ tuɛŋ në kë lëu benë
kek ya tiɔ̈k ku lëu rɛ̈ɛẗ h bïk riɛth ku dötkɛ

