Mɛc̈ de Thëm ë Pïŋ kɔ̈u ku Jam

Döm de köl de Atën ë Piŋ ë mɛnhdiɛ̈

Dhiëëth në pɛï kaa diäk (3)

Atën ë Pïŋ akɔɔr bï pïŋ de mɛnhdu them në thaar cï
rɔt lëu ke pɛ̈i kaa thiëërku reu (12) ke runke ŋoot. Aabi
yïïn cɔɔl bï kë thaar juiir.

(bi yïïn kuɔɔny ba pïŋ de mɛnhdu biɔ̈ɔk̈ )

Bï pɛ̈l rɔtpiny de thoot wɛ̈lɛ̈/ka röl nyic cɔk kääc
Ee riɔ̈ɔc̈ në wɛ̈lɛ̈/ka yɔɔt nhial në awɔɔu tëëm rɔt

Pɛï kaa diäk (3) agut cï dhetem (6)
Ye nhom jɔt wɛ̈lɛ̈ ye nyin tënë röl pieth nyaar
Rɔt looi ke piŋ
Ye dac pääc në thoot
Yee jɔɔk ke loi jam cit mɛn de thoot

Pɛï kaa dhetem (6) agut thiëërku reu (12)
Ye wël kɔ̈c yiic piŋ, cït mɛn. ‘ɣei’ & ‘e yeen apieth’
Jɔɔk bi jam de thoot ya lööm
Ye nhom wɛ̈l thon koor

Pɛï kaa thiëërku reu (12) agut thiëërku bɛẗ (18)
Ye bɛ̈n bï wël juëc ya deet yiic në wik tökic
Na thiëc yeen, kee ye kɔc nyooth, abɛ̈ɛk̈ ke guɔ̈p
wɛ̈lɛ̈/ka kä keen ke pol
̈ kocic kuanycök cit mɛn de ‘nyuc piiny’
Ye jiɛ̈ɛm
Ye wël kaa reu agut diäk lueel
Cit mɛn de. ‘kura’, ‘jö’, ‘räi’

Döm de kök de Atën ë Pïŋ
Käke Atën ë Pïŋ:

Healthy Hearing
Program
Ajuɛɛr ë Pïŋ cinic Tuaany

Të cieŋ/rëër yen:
Nimrɔ/Namba de Telepun:
Raan bi Cɔɔl:
Pɛɛi Nïn & Thaa:

Ba

Ku naa cukku döm de köl loi?

nyic yedi naa ca

yïïn piŋ?

̈ ë Pïŋ bï döm
Na cïï bï bɛ̈n në döm yic, lɛ̈kë Atën duɔ̈ɔn
dɛ̈t juiir.

Ku naa cukku cɛɛth të peei?
Na ca cɛɛth paan dɛ̈t wɛ̈lɛ̈/ka rɔŋ dɛ̈t yic, cɔl Atën
̈ ë Pïŋ tɔ̈u nhial tui ku ka lëu bï yïn jääm në käke
duɔ̈ɔn
Tëët ë Pïŋ thiɔ̈k kenë yïïn.

Your Baby’s Follow-Up
Hearing Test

Kuëny de cök ë Thëm de Pïŋ ë Mɛnhdu
Pïŋ de meth ee rɔt geer në gɛɛr de thaa.

̈ ke cɔ̈t wɛ̈lɛ̈/ka të rëër yïn thïn röth
Na cï kä kuɔ̈ɔn
̈ ë Pïŋ cɔk
waar ke yïn thiëcku ba käke Atën duɔ̈ɔn
nyickë, acän agokë yïn lɛ̈k në köl cï dɔm.
̈ ë Pïŋ në thaar
Naa kecë piŋ tënë Atën duɔ̈ɔn
̈ tök dëër, cɔl Atën duɔ̈ɔn
̈ ë
cïnë mɛnhdu ruɔ̈ɔn
Pïŋ bï döm looi.

̈ . Naa cïn tooc de yemɛnë tënë Atën ë Pïŋ ku yïn riɔ̈ɔc̈ në pïŋ de mɛnhdu, thiëc akïm
Pïŋ alëu bï them në gɛɛr de ruɔ̈ɔn
̈
̈
̈ tɔ̈ yïn thin në tooc ba thëm de pïŋ bï Atën ë Pïŋ looi yök.
de mɛnhdu wɛlɛ/ka raan lui në akïm de wëu yic të duɔ̈ɔn

Yen athör de thura kënë aye lueel yen thiɛkë yic tënë
mïth kɔ̈k bïnë ke thëm deen ë pïŋ bɛɛr looi në miɛt de
̈ röŋ deen de Dhiëëth, wɛ̈lɛ̈/ka në wiik
piöu ë ruɔ̈ɔn
kaa dhetem (6) ke runke në kɔ̈k rɛc cï keek yök.
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Pïŋ cïnic tuaany arilyic tënë jam de mɛnhdu & yiknhial de thok tënë pɛɛ̈ ï tueeŋ ke pïïr
Mɛnhdiɛ̈ acï thëm de pïŋ tiaam, yeŋö ye
keek thëm dɛẗ de pïŋ kɔɔr?
Mɛnhdu anɔŋ tök wɛ̈lɛ̈/ka käŋ kaa reu lëu bï kë dït de mïïŋ
juakic të lɔ ke dïït yen.
Naa nɔŋ mɛnhdu gɛɛr de kä rɛc tɔ̈u në kee käkë yiic, aabi
keek caath yiic në wiik ka dhetem (6) yiic të cinë kuëny deen
tëëk:

Yeŋö bï rɔt looi në thëm yic?

Ye wëu kaadi kee lëu bi ke jɔt?

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

Käke atën ë pïŋ ë raan ëbɛ̈n ee thëm de pïŋ looi abac tënë
mïth tɔ̈u në midcare yic, ke cie na cï keek dhiëëth në akïm
de ran ëbɛ̈n wɛ̈lɛ̈/ka akïm de wëu. Na ca kuany ke yïn bï lɔ
tënë Atën de Pïŋ ye luui në wëuɔ akɔɔr ba nyic naadɛ̈ ke
wëu tɔ̈u thin në thëm yic ku ka kɔɔr ba cɔ̈t looi wenë luɔɔi
bäkë jaamic.

Abi thëm nyuɔɔth mɛn tɔ̈u ë pïŋ de mɛnhdu apieth wɛ̈lɛ̈/ka nɔŋ
kë ye mïïŋ jɔl yiëknhial.

̈ ye käke pïŋ kuany abï kä luel yeen ke käke Atën
Raan duɔ̈ɔn
̈ cieŋ bɛ̈i.
ë Pïŋ tɔ̈u të duɔ̈ɔn

• Nɔŋ yen tuaany thiääk ke mïïŋ
• Kë cï nhom/nyindu nɔ̈k cït mɛn adït nɔŋ thook nhiaarke

Yeŋö na nɔŋ mɛnhdiɛ̈ mïïŋ?

Naa tɔ̈u tök wɛ̈lɛ̈/ka reen de kee kä ke riɔ̈ɔc̈ ke mɛnhdu abï
caath në miɛt de piöu në dhiëëth deen tueŋ:

̈ de Pïŋ akɔɔr
Naa nɔŋ mɛnhdu mïïŋ ye dac jäl, Atën duɔ̈ɔn
bi keek bɛɛr tïŋ bï pïŋ den biöök. Na këc mïïŋ ye dac jäl rɔt
waar, ke Atën ë Pïŋ abï mɛnhdu gäm wereŋ bï yen raan nyic
Yïc-Wum ku Arööl (ENT) arëët tïŋ.

• Kë tɔ̈u në kuatic de mïïŋ wenthɛɛr : Aye ë kënë lueel
mɛn ye kɔc ke mïth wɛ̈lɛ̈/ka mïth akäcku nɔŋ mïïŋ ɣɔn
dhiëëthë keek
• Bï tuaany yök në liɛ̈c yic wɛ̈lɛ̈/ka dhiëëth yic
• Ciɛ̈n aliir cïnë yeen kuɔny në nïn kaa dhiëc ke dhiëëth cï
tëëk
• Riɛl ë yic dït arëët de wëëi në dhiëëth yic
• Tuaany ye guɔ̈p cɔk ye maketh wɛ̈lɛ̈/ka bï nyin cɔk ɣer

̈ ë Pïŋ abï mɛnhdu
Naa nɔŋ mɛnhdu mïïŋ cie jäl ë, Atën duɔ̈ɔn
tuɔɔc të de kɔ̈k wɛ̈lɛ̈/ka kee käkë kedhie/ëbɛ̈n:
•
•
•
•

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

Naa cɛk ë ya mïth nɔŋ kee kä rɛckë kee lëu bï kë mïïŋ yök,
aŋot ke thiekic ba naŋ Atën ë Pïŋ bï pïŋ de mɛnhdu them të
cï keek dït amääth

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

Yen QHLFSS abï yïïn kuɔɔny ba yök wenë kee käkë.

Mɛnhdiɛ̈ aye tïŋ ke ye thoot piŋ. Ŋot ë ke kɔɔr
kuëny de cök ë thëmthëm ke pïŋ?
Mïth juëc nɔŋ mïïŋ aye ŋot ë ke pïŋ ku yekë thoot kɔ̈k yök.
Në yekënë, yök de mïïŋ acïï rɔt lëu ke cïn thëm pieth.

Na ca riɔ̈ɔc̈ në pïŋ de mɛnhdu, yïn lëu ba Atën
̈ ë Pïŋ cɔɔl bï döm de köl dac looi.
duɔ̈ɔn
Language: Dinka

Mɛnhdu alëu bï döm tök wɛl̈ ɛ/̈ ka reu kɔɔr
̈ bei thïn yök.
bï kä cï bɛn

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.
Reviewed 2018

