̈ mɛnhdie mïŋ?
Ku naa kɛn
Na cï thëm nyuɔɔth ke mɛnhdu kɛ̈n mïŋ, ë ka ŋoot ke thiekic
ba nyin tïït në yïny de mɛnhdu.
Mïth kɔ̈k alëu bï kë naŋ kä miŋ keek të leer keek ë ke dit.
Abi Atën duun de yïc cɔk nyic na tɔ̈ yen ke mɛnhdu ku kaa bi
thëm dɛt de piŋ të nɔŋ mɛnhdu juiir ke köl deen de dhiëëth
këc bɛ̈n të kɔɔr ë yeen.
Na cɔk ya mïth diääk kee dïït ë kä lëu bi ke miiŋ, aŋoot ke
thiekic bï naŋ thëm dɛ̈t de pïŋ ë mɛnhdu na cï lueel.

Ba miiŋ yök ke yïn ye meth ee kueer pieth bïnë jam ye
mɛnhdu kuɔɔny bɛ̈i ku yiknhial de thok, ku piööc de
pïïr bï bɛ̈n.

Käke Kuɔɔny de Miiŋ ë Kɔc ke Baai ke
Queensland (QHLFSS)
Käke Kuɔɔny de Miiŋ ë Kɔc ke Baai ke Queensland (QHLFSS)
ee kuɔɔny gaam tënë bɛ̈ɛï nɔŋ mïth cïnë mïïŋ yök ë nɔŋ keek.
Na cï mɛnhdu yök ke nɔŋ mïïŋ, Raan de Kuɔɔny ë Baai abï
yök kenë yïïn, ku ka bï tɔ̈u bï luui kenë yïïn ku paan duɔ̈n në
̈ .
thaar cï cuɔt ciɛ̈ɛn
Käkë kuɔɔny ee kë abac tënë bɛ̈ɛï kedhie. Na këcë piŋ tënë
QHLFSS, ke yïn lëu ba keek cɔɔl në 1800 352 075.

Döm de thaar tënë Atën ë Pïŋ

Pɛɛi nïn & Thaa:

Të cieŋ/rëër yïn thïn:

Thëm de Atën ë Pïŋ de Mɛnhdu

Nimrɔ Telepun:

Na këcë döm de nïn ke atën ë Pïŋ yök në wik tökic de pïŋ
de reu de mɛnhdu, ke yïn thiëcku ba käke Atën ë pïŋ de
të yïn lɔ cɔɔl, wɛ̈lɛ̈/ka yen QHLFSS në 1800 352 075.

Ba

Ka naa këcku döm de köl bï wuɔk yök looi?

nyic yedi mɛn ca

yïïn piŋ?

Na cïï bɔ̈ të de dömdu, lɛ̈kë Atën duɔ̈n ë Pïŋ ëlantoŋtɛ̈i
ke dɔ̈m ŋoot ke këcë teem kɔ̈u ku bi bɛɛr dɔm.
Thëm de mïth ee luɔɔi pieth ë ke ŋoot ë ke kor (ci nïn
deen apieth). Gäu de döm akɔɔr bï cɔk kääc të lëu yen
rɔt.

Ye wëu kaadi kee lëu bi ke jɔt?
̈ ye käke pïŋ kuany abï kä luel yeen ke käke
Raan duɔ̈ɔn
̈ cieŋ bɛ̈i.
Atën ë Pïŋ tɔ̈u të duɔ̈ɔn

Tak naadɛ̈ ke pïŋ de meth abï them në gɛɛr
̈ . Na nɔŋ kä riɔ̈ɔc̈ yïn keek
de run cï ke cuɔ̈ɔp
në pïŋ de mɛnhdu, cɔl akïmdu ba thiëëc bï
tooc looi tënë Atën ë Pïŋ bï pïŋ de mɛnhdu
them.

Your Baby’s
Audiology
Hearing Test

Pɛɛi nïn & Thaa:

Käke Atën ë Pïŋ de raan ëbɛ̈n ee them de pïŋ looi abac
tënë mïth tɔ̈u në midcare yic. Ye kënë atɔ̈u tënë mïth
kedhie/ëbɛ̈n, ke cie na cï keek dhiëëth në akïm de
raan ëbɛ̈n wɛ̈lɛ̈/ka akïm de wëu yic.

Mɛnhdu acï tuɔɔc tënë Atën ë Pïŋ në
thëmthëm kɔ̈k ke pïŋ
Yen athör de thura kënë aye lueel yeŋö yenë
mɛnhdu tuɔɔc ku yeŋö bï mat thïn.

Na ca kuany ke yïn bï lɔ tënë Atën ë Pïŋ ye luui në
wëu, akɔɔr ba nyic naadɛ̈ k wëu tɔ̈u thin në them yic
ku ka kɔɔr ba cɔ̈t looi wenë luɔɔi bäkë jaamic.
Language: Dinka
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Yeŋö yen mɛnhdiɛ̈ tuɔɔc tënë Atën ë Pïŋ?
Mɛnhdu anɔŋ kë cï bɛ̈n bei de ‘tooc’ në kuëny yic naa
reu deen de pïŋ. Aye lueel naadɛ̈ ke kuëny akëc lëu
bï mïïŋ nyaai, ku mɛnhdu akɔɔr thëmthëm ke pïŋ kɔ̈k
tënë Atën ë pïŋ.

Ye nɛn yen kɔɔrë mɛnhdiɛ̈ bï them?
Mïth nɔŋ ‘tooc’ cï bɛn bei kee ye yïth kedhie/ëbɛ̈n abï
keek them në wiik ka reu (2) yiic në kuëny deen de reu.
Mïth nɔŋ ‘tooc’ cï bɛn bei kee ye yïny tök aabi keek them
në wiik ka dhetem (6) yiic në them deen de reu.

Anɔŋ kä juëc lëu bï keek lueel bï meth naŋ ‘tooc’ ë bɔ̈
bei në kuëny de pïŋ yic. Mɛnhdu alëu bï naŋ:

Ye nïn kaa dï keek bi thëm ke jɔt/nyaai?

•
•

Abï wuɔ̈ɔc̈ tenë meth, ku döm tök abi thɛɛ kaa diäk (3) jɔt/
nyaai. Mïth juëc acïï ye thɛɛrkë kɔɔr, ku ka pieth bï bak de
köl puɔ̈l të ben rɔt looi.

•
•

Mïïŋ cï beer jäl;
Mïïŋ ye jäl, acän pïu wɛ̈lɛ̈/ka kë cï keek thiöök yïth
bï jäl ë ke ci keek dhiëëth, alëu bï pïŋ den riɔ̈ɔk̈ në
thaar de kuëny ë pïŋ;
Akëc rɔt pälpiny në kuëny de pïŋ yic, wɛ̈lɛ̈/ka
ee awɔɔu yök në kuëny de pïŋ yic.

Yeŋö ye Atën ë Pïŋ?
Atën ë pïŋ ee raan nyic käke pïŋ arëët nɔŋ tëët ku käke
ke luɔɔi de pïŋ bï thëmthëm looi (Yök de thëmthëm ke
pïŋ)

Ye kë käŋö kee thëmthëm cï keek yök ke
pïŋ?
Thëmthëm cï keek yök ke pïŋ ayekë yök mɛn nɔŋ meth
pïŋ pieth wɛ̈lɛ̈/ka cï mïŋ. Naa nɔŋ meth mïïŋ, thëm de
yök abï yeen nyuɔɔth:
•
•
•

Yee kë ye dac jäl wɛ̈lɛ̈/ka yee kë bï tɔ̈u ke cïï jiɛ̈l
Tände wɛ̈lɛ̈/ka te gëk ë mïïŋ (ye gɔl në mïïŋ yenë
piŋ amääth agut mïïŋ cïn të ye raan piŋ)
Mɛn tɔ̈u mïïŋ në yïny töŋ wɛ̈lɛ̈/ka në yïth kedhie/
ëbɛ̈n

Ye kä yindï lëu bï röt yök tënë thëmthëm ke
pïŋ ë mɛnhdiɛ?̈

Në mïth kaa thiëër cï keek them yiic në
Atën ë Pïŋ…

Ba mɛnhdiɛ̈ juiir bï them yedi?
̈ de Pïŋ abï yïïn cɔɔl wɛ̈lɛ̈/ka bï wɛ̈t tuɔɔc ba
Atën duɔ̈ɔn
thëm de mɛnhdu juiir yedi.
Juëër de mɛnhdu abi kueer de thëm kuɔɔny. Mɛnhdu
akɔɔr bï cop/bɛ̈n në päc de döm, ku cï dak ku kɔɔr bï bi
nin.
Yekënë ee acän
thëmthëm juëc aaye
looi ke mɛnhdu cï
nin, cit ke cäth bï
thëm riɔ̈ɔk̈ .
ɔk̈
hdu bï n
cïï mɛn
̈ ɣän
Thëm a ï yiën guɔp
b
wɛl̈ ɛ/̈ ka ɛr de kueer
gɛ
ë
n
k
töö

Athiekic ba Atën ë Pïŋ cɔɔl ke köl de döm ŋoot na këcë
wɛ̈t de juëër de rɔt yök wɛ̈lɛ̈/ka yïn kuc yeŋö ba looi.

It often takes more than one appointment to get all
the information about your baby’s hearing.

Ba kä cï yök nyic nɛn?

Yeŋö bï rɔt looi në thëm yic?

̈ ë Pïŋ abi kä cï yök de thëm ë pïŋ jaamiic kenë
Atën duɔ̈ɔn
yïïn në döm tökic.

Dhiëc aye yök ë
ke ye piŋ apieth…

Ŋuan aye yök ë
ke nɔŋ mïïŋ ye
dac jäl...

Tök aye yök ke
nɔŋ mïïŋ cie jäl
në yïny tök wɛ̈lɛ̈/
ka yïth kedhie.

Yeŋö na nɔŋ mɛnhdiɛ̈ mïïŋ?
̈ ë Pïŋ
Naa nɔŋ mɛnhdu mïïŋ ye dac jäl, Atën duɔ̈ɔn
akɔɔr bi keek bɛɛr tïŋ bï pïŋ den biɔ̈ɔk̈ . Na këc mïïŋ
ye dac jäl rɔt cïï waar, ke Atën ë Pïŋ abï mɛnhdu gäm
wereŋ bï yen raan nyic Wum-Yïc ku Arööl (ENT) arëët
tïŋ.
̈ ë Pïŋ abï
Naa nɔŋ mɛnhdu mïïŋ cie jäl ë, Atën duɔ̈ɔn
mɛnhdu tuɔɔc tënë kɔ̈k wɛ̈lɛ̈/ka kee käkë kedhie/ëbɛ̈n:
•
•
•
•
•
•

Akïm de Pïŋ ë Meth ke Koor
Raan nyic Wum-Yïc ku Arööl arëët
Raan lui në akïm de mïth yic
̈ de kuɔɔny
Pïŋ de kɔc ke paan de Australia (në tɛ̈ɛu
ë käke pïŋ)
Käke Kuɔɔny de Miiŋ ë Kɔc ke Baai ke Queensland
(QHLFSS)
Käke raan dɛ̈t nyic yeen arëët cit mɛn kɔɔr ë yeen

̈ ë Pïŋ abï thëmthëm wääc yiic looi. Thëm
Atën duɔ̈ɔn
tök ee abak de pïŋ ë mɛnhdu wääc yic them. Atën ë
Pïŋ abï thëm tök ya lueelic në thaa cï dɔm yic.
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