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Ba mɛnhdu kuɔny bë 
kuën, gät ku bë daai

Cak adheerke kuɛ̈n ku 
gäär/gäät bääi:
Ke kee ye kɔc ye kuen ku gɛ̈tkï, ke mïth aye pinyden taaric 

në akölriɛ̈ɛ̈c në biäk biï yiide thukul ku baai

Ee kë thiekic ba: 

•  Piɔ̈u ya tɔ̈ thïn në kuɔ̈n 

ku gäär ku daaide 

mɛnhdu në athöör 

wääciic.

•  Bakke cɔk tïŋ yïn ke yï 

kuën ku gätë ku lɛ̈kë 

keek yeŋö yïn kuën ku 

gate.

•  Jam kek mɛnhdu ee rin 

alɔŋ wulɛ̈ tënë deet een käŋ yiic ku wɛɛi ë kuɛ̈n ku 

gäärde yic

•  Ramkë kä cïë röth loi ku akökööl ke baai në jamic ku 

wɛɛi/deet ee piɔ̈u ë mɛnhdu bï jam kenë kɔc dït tɔ̈ baai 

•  Jaamkë kä cäk ke ɣoi në kothke daai yiic ka në ka cäk ke 

ɣoi ee tök

•  Wɛɛi/deet ee piɔ̈u ë mɛnhdu bïk akut athör kueet/mat yiic 

ɣönde kuɛ̈n

•  Jam në kä loi röt në pinythok/pinynhom ku wɛɛi/deet ee ë 

mɛnhdu bï bïän dɛ̈tde anyïköl ya ɣoi të lueel yen wɛ̈tde. 

Ba kuɛ̈n ku gäärde mɛnhdu 
kuɔnykɔ̈u baai 
Gɔl/jɔk ajuɛɛrde piööc ku bɛ̈i ë kä bï kuɛ̈n cɔk apath: 

• Apäm kuɔ̈tic/kithic ben kä cï tak ku yök yen rɔt yök gɔ̈t

• Kɔmpiöta ku/ka athörke thiɔ̈l

• Timde jiɛ̈t, timde gɔ̈t, 

käke gɔ̈t cïït ku galɛɛm

• Akutde wël ku kä nɔŋiic 

nyïnydït bïnke ya la tïŋ 

në kë nuanïin. Keekä 

alëu bïk ya buɔ̈k ka 

yeke yök në thiɔ̈l nyin.

• Kä ke thiɔ̈lnyin cït yï 

apämde nyïnyde dhɔ̈l ku 

akɛɛth, buŋde nyïnyde 

käŋ, biände thiɔ̈l ye deŋ ku tände piny nyuɔɔth.

Bɛ̈ï aye ɣän tueeŋ ku ɣän thiekiic ye naŋ kë ye meth 

lööm thin në yïknhialde yic ku yekï bïan dït looi në piööc 

de meth.

Ade kuɛɛr juëc lëu bïn ke mɛnhdu yïɛ̈knhial ku kuɔnyë bï 

naŋ nyïnyde guɛl, pïŋ, kuɛ̈n ku gäär në polic ku në loilooi 

baai yiic në akölriɛ̈ɛ̈c.

Ye apämkuɔ̈të ee yï nyuɔ̈th käŋ, ku kɔc kɔ̈k baai/

macthok, lëu bäk ke looi wek mɛnhdu në loilooi baai në 

akölriɛ̈ɛ̈c bïn ke nyïnyden de kuɛ̈n ku gät yïɛ̈knhial.

Alëu bï ya konydït arëët ba mɛnhdu tääu në ye käkë yiic 

gɔl në thoŋde paanden, ku në thoŋ de Deŋlith të yïn ye 

yök ke lë ba lëu.)

Biände thiɔ̈l anɔŋ ye apämkuɔ̈të cï gɔ̈t ne thoŋde 

Deŋlith ku thook juëc kɔ̈k kee thiërrou ku diäk keebɔ̈ 

tënë mɛ̈cthook në kë ye kek luui ë tök në biände 

thiɔ̈lnyin: www.education.vic.gov.au/about/directions/

familiesaspartners/schools/connecting.htm

Lɛ̈u ba kuɔɔny yök tëno?

Dupiöny de mɛnhdu

Dupiönyde mɛnhdu alëu bï yi lɛ̈knhom në të bïnke 

mɛnhdu kuɔny bï nyïnyden de kuɛ̈n ku gät yïɛ̈knhial. 

Kä lëu bäk keek jäämic akïk:

• Pëkde mɛnhdu në kä ken cïke looi ne ajuɛɛr de kuɛ̈n 

ku gät

• Kë yen luui ë mɛnhdu në kuɛ̈n ku gäätic, ku lëu ba 

mɛnhdu kuɔny kedï bï ye këdeen kän dhil cooth.

• Kuɛɛr lëu ba ke looi bïnke mɛnhdu kuɔny në ɣän wën 

ye ke yök ke riliic.

Kä ke thiɔ̈lnyin

Biände thiɔ̈l jöt de ‘Connect-Primary’ de Akuma ë 

Bïktoria ee ye cɔl apɔlic ba yök në kä ke pööc në 

kɔmpïötadun baai nyin, kɔmpïöta de ɣönde kuɛ̈n, 

ka tɛkdä në thukuldu yic.

Lɔɔr në biände thiɔ̈l de ‘Connect-Primary’ tɔ̈ në: 

http://www.education.vic.gov.au/primary

Bïände thiɔ̈l de tɔ̈ në ‘Connect-Primary’ aake caar në 

dupiööc agokï nyic lan röŋkek ke mïth.

Muk në yïnhom, na la në biände thiɔ̈l cië tɔ̈ në ‘Connect-
Primary’ yic, ke në wɛ̈tde ba rɔt gël, acïë path ba kä kun 

ririic gäm kuatë raan kuc në thiɔ̈lnyin, cït yï rinku ka rinke 

mɛnhdu, thukul, cinde telepun ka të cieŋ. 

Biän de thiɔ̈l ‘Ultranet’ ee biän yam ye lëk gäm yï alɔŋ 

piöc mɛnhdu thukulic. Ee këde baai ëbɛ̈n, nɔŋ gël dït 

tënɔŋ mïth pan abun, amëdiëëth ku dupiööc wën lëu 

bï yök në thiɔ̈l nyin. Lɔ në biände thiɔ̈lnyin de ‘Ultranet’: 
www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/

benefi ts/parents.htm



Kee käkë aye thiëc lëu bë ke thiɛ̈c mɛnhdu në thukulic. Yïn 

lëu ba kɔ̈k ke ye thiëckë mat thin të jiuɛɛm yïn në lɔŋde 

kuɛ̈n baai. 

• Ye rinke kɔc tɔ̈ në anyïkölic cɔɔl yadë?

• Ëë cië juiir adë?

• Yeŋö cï raan tɔ̈ në anyïkölic looi ëtɛ̈n?

• Yeŋö cïë rɔt looi në jɔ̈k/thök de athöör

• Ye tak cïtke raan tɔ̈ në anyïkölic ye yepuɔ̈u yök yedë?

• Nadë kä yï war thökdeic këdï?

• Naadë ke yïn lëu ba kä cï röt waar tënɔŋ raan/ ajuɛɛrthïn?

• Yeŋö ye tak cït ke ye thoŋ kɔɔr bï piɔ̈ɔ̈c në anyïkölic?

• Lëu ba thɔ̈ɔ̈ŋ kenë dɛ̈t ka wɛ̈t cïë rɔt kan looi?

• Ye të ye dugɛ̈ɛ̈r/raan gät athör ye athöörë tiɛ̈ŋ käŋ gam?

• Yeŋö ye tak në kë kɔɔr bï piɔ̈ɔ̈c në ye anyïköl ëyic?

• Lëu bï kɔc kɔ̈k tïŋ ke wääc yedë/këdï?

Të lëu bïn wël ririic luɔi thïn
Ee këthiekic ba mɛnhdu 

yiɛ̈n thaa ku dhɔ̈l ben ke 

kuën ka gɛ̈t yenke wël 

bɛ̈ɛ̈r wën kënke kan piŋ

Ke yïn kën mɛnhdu guɔ lɛ̈k 

luɛɛlde ye wɛ̈t kuenë, them 

ba kekäkë looi: 

• Tïŋ wëliic në kë bë luɛɛlde 

ye wɛ̈ɛ̈të cɔk tiŋ rɔt

• Caar/tekic ye wɛ̈të apath. 

Thöŋ kek ë wɛ̈t dɛ̈ŋ ŋic?

• Lëu ba wɛ̈t tɛ̈ɛ̈kic në thoi thoi?

• Lëu wël ŋäär në ye wɛ̈t ë ku wël kuany ye cök lëukï 

bïk yï kony?

Ramkä wël ee rin käwën cï ke gɔ̈t athööric

Na cïë mɛnhdu athöör 

kueen, ke wɛɛ/deet 

ee piɔ̈ui ë bï jam në 

biände ye athöörë.

Kee wëlkä alëu bïk röŋ/

tïŋ ke kä nhiɛɛr mɛnhdu 

keek në ye puɔ̈u: 

• La kuen lɔŋde dugɛ̈ɛ̈r/

raan gät athör ka raan 

ë wau/raan käŋ cɔ̈k 

piny ye yebuŋë në thiɔ̈lnyin

• Kɔr ku kuen anyïköldɛ̈t cï ye raan ë gɔ̈t

• Kuany kë cïë lueel cök në athööric ago këdä caknyin, 

cïtmande, wël cïë juiirke thät, luɔide käke pol, dhukdhuk 

de apäm yic. Them kë ye cɔl ‘Origami’ (dhukdhuk de 

apäm yic de kɔc ke Japaan). Lɔ në ye thiɔ̈l ë nyin tɔ̈ në 

http://www.origami.com/index.html ago lööm në kɛ̈ɛ̈r 

ku kä ba kuany cök.

• Thuur ka jiit thɔ̈ɔ̈ŋde kë cïë rɔt looi ka ran tɔ̈ në anyïkölic. 

Thuur yekënë në thiɔ̈lnyin të le yïn në biände thiɔ̈l de 

‘FUSE’ ku gut kë cï gɔ̈t ‘Draw’ tënɔŋ thukulde mïth kor.

• Kuɛnkë nëtök kä juëc cïëke gɔ̈t në lɔŋde ye wɛ̈t töŋë aguɔ 

kë tɛ̈ɛ̈k juëciic yök. Kuanykë ke daai juëciic ciëke lueel kä.

• Wuɔikä ye anyïköl ëë në cië looi ke ye kë yennë daai ku 

thɔ̈ɔ̈ŋë keek kenë buk.

• Lɔc thura de raan töŋ tɔ̈ në bukic në thiɔ̈lnyin të le yïn 

në biände thiɔ̈l de ‘FUSE’ ku gut kë cï gɔ̈t ‘Images’ tënɔŋ 

mɛnhde thukulde mïth kor.

Ba mïthku thiëc nhïïm 
Na ye mɛnhdu thiëëc ke ka ba kony bë:

• Nhiɛ̈ɛ̈rden de kuɛ̈n ku gäär rɔm ke yen

• Kë jiɛɛm anyïköl ka raan tɔ̈ në anyïköl yic deetic apath.

• Naŋ të ben nyin ya kuany në kɔc kɔ̈k

• Cil ne athɛɛkde, tɛ̈ŋde ku kä yeke gam tënɔŋ pinynhom

• Nyïnyde ku adönden de pinynhom cuɔt thok 

• Täŋden yen käŋ thɔ̈ɔ̈ŋ juakic

• Kä wën ririic ke bï key a loom në ye kë wën kueenic ëë.



Ajuɛɛr de Bɛ̈i
Löm ke ye kë piath ba pandu ëbɛ̈n cɔk mɛt në kuɛ̈n ku gäär. 

Ajuɛɛr kɔ̈k ke bɛ̈I alëu bïk yä: 

• Ba mɛ̈ɛ̈thku ka kɔc baai gät athöör në thiɔ̈lnyin

• Ba biände thiɔ̈l nyin yenë kɔc ke jam në röt bïn key a jam 

wenë kɔc baai ku mɛ̈ɛ̈thku

• Bäk buŋ nɔŋ biän 

juëcke kueen në tök

• Bäk wël ye kɔc lɛ̈k 

kë bïk looi të puoc 

yïn këdä ɣɔɔc bäk ke 

kueen në tök aguɔ kë 

ŋic ye luui adï

• Bäk kä loi röt baai ka 

ɣän cie weke lɔ thin gät 

piny në apämkuɔ̈tic ka 

në apämde thiɔ̈lnyin 

• Bäk anyïkööl gɔ̈t ku bäk ke käär të nɔŋ kɔc baai ku mɛ̈ɛ̈th

• Bä wël thiɔ̈ɔ̈ŋiic wël ke thëmde nhom, wël liiu në wɛ̈tic, kä 

ye kɔc taar nhïïm, bäk pol në polde wël ku thëmthëm de 

nhom në tök

• Bäk lɔ daai në ɣöötke buɔ̈kiic ku thuŋde buɔ̈k

• Bäk kë yenë dääi looi nëtök të leer yïn ku gut kë cïë gɔ̈t 

‘Movie’ në biände thiɔ̈l de ‘FUSE’ tënɔŋ thukulde mïth kor

• Bäk apäm ye dhöl nyooth kuany cök të leer week biyic, 

agut cië bäk apäm cïjuiir ye thɛɛ ke cäth nyuɔɔth ku cïït 

lëk kɔc në ɣän ke daai ke thändït.

 

Ke yïn kën wɛ̈t guɔ gät mɛnhdu të gɛ̈t een, ke yïn kɔn them 

ba thiëëc:

•  Ye ciɛ̈t ke ye yic?

Wɛɛi ë mɛnhdu bï kuën, bï gät ka dɛɛi në këdɛ̈ ke nɔŋ kë 

ririic/rilic kɔɔr bï nyic thïn muk në yenhom. Wël kɔ̈k anɔŋ yï: 

• Kuen ataarëyic de buk ka kë ye ɣoi mɛn ye yök të leer yïn 

ku gut kë cïë gɔ̈t ‘Review/ba caaric apiɛth’ në biände thiɔ̈l 

de ‘FUSE’ tënɔŋ thukulde mïth kor ku bïk ataric den jal 

jap. 

• Kuen, löm, thɛ̈ɛ̈më ku gät aciirde thät ago apämkuɔ̈tic de 

thät looi.

• Guik yith ke pinynhom në biände thiɔ̈l de ‘FUSE’ ku gut kë 

cï gɔ̈t ‘Find’ tënɔŋ thukulde mïth kor.

• Yakë jam në kɛmkun baai ku wenë mɛ̈ɛ̈th nëtök në wël 

thiɔ̈kiic

• Muk apämkuɔ̈tic benë mɛnhdu kä loi röt ya gɔ̈t, të yen 

puɔ̈u yɔ̈k thin, kɔ̈k juëc yïn ya

• Loi ku gät kɛɛt ke 

muɔ̈th

• Gät ka ba ke ɣɔɔc 

tëde aciirde thät 

kɔr ba looi wek ke 

mɛnhdu.

• Dɔm ye ataric dunë 

në bïdëyo de thiɔ̈lnyin, 

ka në cuɔɔra, kanë 

telepun de cin. Lɔ ɣoi 

bïdio i kɔ̈k ëke looke në mïthkɔ̈k në biände thiɔ̈l de ‘FUSE’ 
ku gut kë cï gɔ̈t ‘Watch’ tënɔŋ thukulde mïth kor

• Thiääŋë rɔt në biände thiɔ̈l cɔl ‘Wiki’ ba ya kuën ku tääu 

kë kɔɔr/wïc thïn

Thëmde kuɛ̈n de 
‘Premier/pimiër’ 
Ajuɛɛrde thëmde kuɛ̈n de ‘Premier/primiër’ tënɔŋ mïthke 

thukul tɔ̈ në Bïktoria ee kueer piath lëu bïn kuɛ̈n de mɛnhdu 

yiɛ̈k tueŋ. Mïthke thukul ayeke wɛɛi/deet ee piɔ̈u bïk buɔ̈k 

kee 30(thiɛ̈r diäk) kueen ka bïk ke tëëkiic ago kï të cïë 

lueel dëër. Na puɔc mɛnhdu pöc/piɔ̈u në kuɛ̈n, ke ka lëu 

ba keek kuɔny bïk athör tëëkiic në kuɛ̈n tënɛŋ keek ka 

kuɛ̈n wenë keek ku jam në anyïköl, wël ka thuraai tɔ̈ thin. 

lɔ tïŋ ajuɛɛrde thëmde kuɛ̈n de premier tɔ̈ në http://www.

education.vic.gov.au/prc/default.htm
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