WƐ̈L KE KƆC MITH KU KƆC MUƆ̈Ɔ̈K:
AKÏÏM KE THUKUL (PAN ABUN)

GƐ̈M KU TƆ̈ Ɔ̈U Ë WËL
KUNY Ë KƆC KOR KE VICTORIA BÏKË MUƆ̈ Ɔ̈K DE PIAL E
GUƆ̈ P YÖK
Akuma de Victoria aye looi bï kɔc kor kuny ë pial ë guɔ̈p ya
̈ ë nhom ku yilac wïc kë bïkë rëër den cuɔ̈ɔp
̈ .
yök, jiɛ̈ɛm
$43.8 maliöön aa akïm ë bɛ̈i abuun cï jɔɔk agɛm kë cï
akuma lueel në thä ë cuɛt/alöc bï kɔc ë luɔi abɛ̈n (GPs) ya
muɔɔc ë wëu bïkë ya luui në bɛ̈i abuun 100 ke Victoria yiic
̈ ë nhom tïnë wal ku muɔ̈ɔ̈k ë pial
bïkë kɔc ya kony në jiɛ̈ɛm
ë guɔ̈p tïnë mïth abuun gör kuɔny apɛɛi. Yen ë kë cï jɔɔk
cök këya abï ɣööt ë yam puɔth kë luɔɔi bɛ̈ɛï nä nɔŋ të kɔɔr
ë keek thïn.
Athör kënë ë dhuk ë nhïïm ë kä ye dac thiëëc bɛ̈ɛï në të ye
yɔ̈k ajuɛɛr kënë.
YE ŊU YE LÖŊ E MƐN NË GƐ̈M YIC?
Löŋ ë Victoria alacök në gɛ̈m ë yilany ë wal në GP:



̈ alëu bïkë gɛ̈m ë yilany den ë
Kɔc kor cï run ë dït cuɔ̈ɔp
wal gam ke pɛ̈c
Kɔc kor këc run ë dït cuɔ̈ɔ̈p acï lëu bïkë gɛ̈m ë yilany
den gam ke pɛ̈c.

Cï mïn yen ë të de në luɔi ë GP akutnhom, GP cï röt mat
në lajuɛɛr aakïm ke bɛ̈i abuun, abïkë tïŋ na ye ran kor cï
run ë dït cuɔ̈ɔ̈p ku rïukë wɛ̈t wïc kek yilany ë wal.
YE RAN KOR CI DÏT ŊU?
Kɔc kor cï dït aye kɔc thii tɔ̈ në run ë ruɔ̈ɔ̈n 18 cök piiiny ye
ke tïŋ ë ke nɔŋ riɛl göör kek ku yök kë muɔ̈ɔ̈c ë pial ë guɔ̈p
tïnë kë töŋ den. Ba gɛ̈m cï yiɛ̈k yic wël juɛ̈c gam, ke ran kor
adhil ë dɛ̈t ë yic ye yïlac yic naŋ ŋu, ye kënë ë ŋu, ye ŋu ye
wiɛ̈c yeen, ku ye ŋu yen ë ye bɛ̈ɛï tïnë keek ë kë ye kɔc.
Ran kor adhil kä rɛc ë bɛ̈n ke yïlac gam ku ŋic kɔ̈k ye looi
ku kä lëu bïk bɛ̈n thïn na cï buɔth yïlac cök.
YE GP ŊIC KADƐ̈ NA YE RAN KOR AA KË CÏ DÏT?
Na tak GP bï ran kor gäm yïlany ë wal, keek abï kääk tïŋ:






Run
Dït në ɣän kɛn ë pïr kɔ̈k
Nhom lääu _ na rëër kë baai ke kɔc ken wɛ̈lɛ̈ ran
muke, wɛ̈lɛ̈ kony ke röt ke pɛ̈c.
Riɛl ë yic ë yïlac
Dɛ̈t ë yic cï raan kor ye deetic ye wɛ̈t ë ŋu göör yen yïlac, ye
ŋu tɔ̈ thïn, dhɔ̈l ë yïlac, kä lëu bïk wääc (cï min ë kä ye wal
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looi ë yïn guɔ̈p na cä kë dek ku kɔ̈k riliic), ku kä bï bɛ̈n bei
thïn na cï loi yïlac.

BÏ YA ŊU NA CÏ MƐNHDIƐ̈ YE RAN KOR CÏ DÏT?
Tïnë Akïm ke ajuɛɛr ë Bɛ̈i Abuun, gɛɛr ë ran kor wïc bïkë
rɔ̈m kek ë GP alëu ke bïkë looi këya. GP abï tak na cï ran
kor dït ku ŋic kë ke wïc yen yïlany e wal. Ŋic nadɛ̈ ke ran
koor acï dït alëu bï rɔt waar tïnë kɔ̈k. Cï mïn ë kënë, GP
alëu bï tak bï ran kor lueel lɔn dɛk ran acï dït bï gam ë yïlac
tïnë tuaany cït adhiɛ̈ma, ku akëc dït arëët bï ka rɛc tɔ̈ thïn
kuany yiic ku piath ë wɛl ë riääk ë puɔ̈u.
CA LËU BA BƐ̈N NË RƆ̈ M Ë MƐNHDIƐ̈ KE GP YIC?
Ɣëë, ran ë meth wɛ̈lɛ̈ ran muk e mɛt ë thïn den aye gam
apɛɛi ku aye ajuɛɛr ŋic nadɛ̈ ke ran ë meth wɛ̈lɛ̈ ran muk e
mmaye ɣän puɔth ke wël ku kuny ë mɛnhdu në luɔi ë kënë
bï kë GP bën ë tïŋ.
YEŊU NA CA WÏC BÏ MƐNHDIƐ̈ GP TÏŊ?
Yïn acï riɛɛl puɔ̈u ba kënë jaamic we mɛnhdu ku pan abun
(thukul). Të de abɛ̈n, mïth abuun ë thän ë wëi aye tïŋ ë ke
̈ ë GP looi ku GP abï tak na ye
cï dït apɛɛi bïkë tɛ̈k ë tiɛ̈ɛŋ
mɛnh abun kë cï kur në wɛ̈t ë göör ë wal tïne yilany cï
bɛ̈ɛï . Löŋ kënë e luui e thöŋ na ye mɛnhdu akïïm tïŋ tïnë ë
luɔɔi abɛ̈n de akutnhom yic.
BI GP ƔA MAT THÏN?
Abï naŋ kä juɛ̈c bïnë ye nhiaar wɛ̈lɛ̈ bïnë ye ŋïc ba rot mat
thïn. Na cï mɛnhdu ya ran kor cï dït, ke GP abï ran ë meth
wɛ̈lɛ̈ ran muk e wɛ̈lɛ̈ ran dïït tiɛ̈ɛẗ nyin e yeen mat thïn
Na cï mɛnhdu ŋic ke ran kor cï dït në GP, ke GP alëu bï
mɛnhdu tïŋ ye tök në yïlac ë kë den yic, e këya, GP abï
mɛnhdu ya yɔ̈ɔk̈ në luɔ̈ɔ̈t bï yïn mat thïn ë muɔ̈ɔk̈ de yic.
Kuer kënë e kɔc kony bï ŋïc ku luɔɔi ë käk ë kɔc kor ë kë
dïɛt bïkë ya kɔc dït, e yï thööŋ thɛ̈k ë yic bɔ nhial tïnë
muɔ̈ɔ̈k ë käk ë pial ë guɔ̈p ë mɛnhdu ku käk kun ye ŋɔ̈ɔ̈th.
Në mɛt du ë muɔ̈ɔk̈ ë pial ë guɔ̈p de mɛnhdu.
YE DƐ̈T CÏT ŊU BI ƔƐN LƆ DE MƐNHDIƐ̈ TÏNË GP ŊIC?
Na cï GP ŋic na dɛ̈ ke mɛnhdu acï yök ke cï dït në yïlany
hör tïnë yeen, kë wël ken e pial ku tuaany ka muk apuɔth
ë kë cï luel ke ëlë të cï meth ye gam wɛ̈lɛ̈ luɛ̈l ë wël acï
puɔ̈l ë löŋ wɛ̈lɛ̈ gör löŋ.
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Käkë aye käk ë ye nyuɔɔth luɛl ë wël ë pial ku tuaany acï
löŋ puɔ̈l:





Gɛ̈m ë mɛnhdu tïnë luɛl den.
Luɛɛl alui bï kë rɛ̈c apɛɛi tïnë piäl ë guɔ̈p ë raan abɛ̈n
tiɛɛt wei, gël ku nyiɛc rëër. Cï mïn na nɔŋ ran kor
tuaany lëu bï dhil ë lëk Akut ë Pial ku Käk Ajuɛɛr ë kɔc.
Luɛl abï kë rɛc tekic wɛ̈lɛ̈ gël kë rɛɛc bï rɔt looi tïnë pial
ë guɔ̈p ë ran, ciɛ̈n kë yök ë wɛ̈lɛ̈ nyiɛc rëër.
Ka cï nyuɔɔth:




Ran kor atɔ̈ ë të bï yen rɔt luɔ̈i kë rɛc
Ran kor atɔ̈ të bï yen kɔc kɔ̈k luɔ̈i kë rɛc

Të cït tëde ye kä ë guɔ̈p ë raan ye tök, kɔc ë luɔi ë pan
abun acï bïk lueel ye nɛn cï mɛnhdu GP yök ëlë të cï
mɛnhdu ye gam, wɛ̈lɛ̈ nɔŋ wël ke löŋ kɔ̈k në luɛl ë ye wɛ̈t
kënë.
YE NƐN LËU BÏ MƐNHDIƐ̈ KAAT ADÖNY DEN Ë MEDICARE
YÖK?
̈ në göör ë kaat de Medicare na cïk
Kɔc kor alëu bïkë thiɔ̈ɔŋ
̈
ruɔ̈ɔn thiäär ku dhiëc dööt (15). Keek awïc bïkë athör
̈ ic ku gɛm kë kënë ke nyuɔɔth, cï mïn ë athör(kaat) ë
thiɔ̈ɔŋ
mɛnh abun wɛ̈lɛ̈ cääda ë dhiɛ̈th, ku jɔl aa käk ë
athör(kaat) jiɛ̈l kek thïn.
YE TËYO BÏNË WËL KE PAN AKÏÏM Ë MƐNHDIƐ̈ CÏ GƆ̈ T
TƆ̈ Ɔ̈U THÏN?
Wël ke pan akïïm abï rëër ë ke ye käk ë pan akïm luui GP
thïn.
LËU BÏ GP MƐNHDIƐ TUƆƆC TÏNË ƔÄN KE PIAL KƆ̈K NA
KƆƆR?
Ɣëë. Aye ŋɔ̈ɔ̈th nadɛ̈ ke tooc abï ya bak puɔth ajuɛɛr kënë.
Ran tueeŋ aakïïm kony aajuɛɛr de pan abun abï luui ke GP
ku mɛnhdu bï kuɔny në kuny ë tooc na wïc ke. Në käk kɔ̈k
yiic, yïn alëu bï yïn thieëëc ku mɛt ë yïïn e tooc kënë yic.
YEŊU NA NƆŊ MƐNHDIƐ̈ GP DE WËN THƐƐR?
Na nɔŋ mɛnhdu GP rɛ̈ɛr̈ thïn ku aye nhiaar bï GP tɔ̈ pan
abun den, ke käk ë pan akïïm de mɛnhdu cï gɔ̈t aa toooc ë.
Kënë e kë cï gɔɔc ë luɔi në akutnhom dïït ë yic. Kënë
apuɔth ku aye ɣäth tueŋ, ë rin bï lɔ tueŋ ë muɔ̈ɔk̈ ɣäth
tueŋ në kɛm ë käk ë pial gup abɛ̈n ye ran kor tïŋ. Na ye
mɛnhdu ran kor cï dït, kë keek alëu bïkë gɛ̈m ë tooc ë käk
ë pan akïïm ken cï gɔ̈t. Na cï mɛnhdu ye ran kor cï dït, ke
yïn agɛ̈m në tooc ë käk ë pan akïïm ke mɛnhdu cï gɔ̈t
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WHAT SERVICES WILL THE GP BE PROVIDING?
YE KÄ CÏT ŊU BÏ GP YA BƐ̈Ɛ̈I?
GP lui në ajuɛɛr Akïm në Bɛ̈i Abuun yiic (Doctors in
Secondary Schools) abï kɔc kor yiɛ̈k ë kä töökë cï mïn ë
GPs tɔ̈ akutnhïïm yiic nɔŋiic muɔ̈ɔ̈k ë pial kɔc gup, pial ë
nhom, pial ë tɛ̈c ku käk ë dhiëth.
Tinë wël juɛ̈c kɔ̈k ke yï nem:
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health
/pages/doctors-secondary-schools.aspx
wɛ̈lɛ̈ tuɔ̈c ë Akïm ë Bɛ̈i Abuun email në:
doctors.in.schools@edumail.vic.gov.au
ke kä ca thiëëc.

