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Dinka

Wël loithook bï 
mɛnhdu kuɔny 
në kuɛ̈n ku gät
Ke thukul ŋoot –ɣönde rou



Ba mɛnhdu kuɔny 
bï kuën, gät, jiɛm 
ku bë piŋ

Ba kä ye röt looi në akölriɛ̈ɛ̈c 
ya looi bï thiäk ke kä baai 
•  Ramkë maany ku 

diɛt ku wɛɛi /alëu bï 

mɛnhdu ya dɛɛt piɔ̈u 

bï mɛ̈t thïn 

•  Piŋ mɛnhdu ku dhuk 

wël ke nhïïm në thiëc 

ku thïc wël lëk dïït dɛ̈t.

•  Nyoth ku jam në akeer/

kït ke thuɔŋjäŋ ku wël tɔ̈ 

në yï lɔ̈ɔ̈m.cïtmande, kä 

ke tɔ̈ɔ̈u de cuïn, cinde gäärde/gɛ̈ɛ̈t ee riäi, cïit.

•  Thalkë kä thï pialyiic nëtök. Kuen aciirde thät, lɔk ke yï jam 

në yeekëloië. 

•  Mätkë ɣönde tɔ̈ɔ̈u de käke pol ku kuɛny käk tuk ëbɛ̈n.

•  Ye athöör cïn nhïïm luɔi tïŋ ku jamkë në kä ɣɛɛcë keek.

•  Jamkë në thuraai baai ku kä cïë röt kan looi baai.

Luɛɛlde anyïkööl 
Luɛɛlde anyïkööl ee kueer dïït piɛth lëu bïn nyïnde thook ku 

pïŋde mɛnhdu cuɔt tueŋ, agut cië liɛ̈mde ke nhïïm. Yïn lëu 

ba anyïköl guiir, ka wɛɛi/dɛɛr piɔ̈u mɛnhdu bï anyïköl guiir/

ya leeŋ.

Luɛlde anyïkööl alëu bï ya në bïäkdë: 

•  Raan nhiɛɛr në buŋ ca kueenic ka/wulɛ̈ në kä yeke ɣoi/tïŋ 

ee TV nyin.

• Raandɛ̈ mac thok. 

• Kë de /kënë tuk/pol nhiɛɛr mɛnhdu.

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



Apath aya ba mɛnhdu 

nyuɔ̈th kuɛ̈n yïn kueen në 

akölaköl ee/ në wɛ̈t wääc, 

cïtmandë aciirde thät, kɛɛt 

ke athöörde muɔ̈th, ajuir 

de nïnke pɛ̈I (Kälanda), 

rinke kä bake ɣɔɔc, lëk tɔ̈ 

në kothke kuïïn kɔ̈ɔ̈th, wël 

ye kɔc lɛ̈k të ye luɔ̈I käŋ, 

apäm ye kɔc nyuɔ̈th dhɔ̈l ku 

akɛɛth, apämde wëljöt, athöör ke 

thiɔ̈lnyin, cïït, biände thiɔ̈l, kɔ̈k juëc kɔ̈k.

Jam në athör ee biän thiekic arëët de kuɛ̈n. jamkë në buk 

ke mɛnhdu këc guɔ kuën, ku të kuën en, ku të cen ye thöl 

në kuɛ̈n ku wɛɛi ë arëët bï mɛnhdu jam në kä yeke tak ku 

thiëcë käŋ në ye buk ëë. Keekäkë ayekä ba kë thiëëc në 

thɛɛ wääc ke mɛnhdu kën buk guɔ kueen, ku të kueen een 

e, ku të cen ye thöl në kuɛ̈n:

•  Yeŋö kɔɔr/wïc bïn kuën në yen?

• Kɔr ba buŋ ŋic lɔc/kuany?

• Tïŋ kɔ̈nde – yeŋö ye tak cïtke jiɛɛmë ye buŋë?

• Yeŋö loi rɔt në thuraai yic?

• Yeŋö ye tak ke bï rɔt looi alë?

• Yeŋö yennhiaar athöruŋë kënë yic?

• Yeŋa ye ran nhiar në anyïkölic? Yeŋö yïne nhiaar 

ye raanë.

• Të kɔɔr yïn ba thökde ye buŋ waar, adɛ̈ ke yeŋö?

Tɛ̈ɛ̈k ke kuɛ̈n
•  Tïŋ ku them cäär të të le yïn në biände thiɔ̈l de ‘FUSE’ 

ku gut kë cï gɔ̈t ‘Quiz’ 
tënɔŋ thukulde mïth 

kor.

•  Gate kë luel mɛnhdu 

në biäkde kë cïë yök ku 

bäk kueen në tök.

•  La ɣönde tɔ̈ude kuɛ̈n 

de baai lɔŋdu ka ɣönde 

kuɛ̈n de thukul bäk buɔ̈k 

lɔ lɔc ku kuɛnkë keek 

në tök.

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

cï gɔ̈t ‘Find’ tënɔŋ thukulde mïth kor.

Keekä kë aye käbï yï kuɔny ba anyïköl ya leeŋ/lueel: 

•  Loi bï miɛt në pïŋ, nɔŋ rör gäk, kä ke kɛ̈ɛ̈r, aläth ka 

cin bï pol.

• Jɔɔk në kë wën ye mɛnhdu lac nhiaar

• Cak raande anyïköl ku ajuiirde të luui rɔt

Bäk kuen nëtök 
Kuɛ̈n ee kueer thiekiic arëët bïn ke të wël yeke lueel rek 

kenë wël yeke gɔ̈t.

Ba kuɛ̈n tɛ̈n mɛnhdu ee kë puoth arët ba looi. Käk aye kuɛɛr 

bë yï kony:

•  Wɛɛi/deet ee piɔ̈u ë 

mɛnhdu bï athör ya 

lɔc/kuany në yen, 

athöörke wëljöt,/wël 

dhëŋ arët apäm kuɔ̈t 

yiic ke kä ɣɛɛcë keek, 

anyïkööl ke daai, ka 

kä ke daai [DVD].

• Waukë/jaamkë yic 

thuraai yic tɔ̈ në bukic 

ku wɛɛi/deet ee piɔ̈u ë 

mɛnhdu bï jam në ye thuraai kë.

• Ramkë athör ke thuraai cïn yic wël ago nyïnyden/ŋiëëcde 

ee/de thööŋde käŋ juakic, ku tɛ̈k ku wëljöt në luɛ̈l yïn ke 

lueel rin në thurayic.

• Bɛrë buɔ̈k ku anyïkööl nhiɛɛr mɛnhdu keek kueen.

• Kuɔnyë mɛnhdu cin ago buŋden de thuraai looi ku bï 

anyïköl ‘kuɛ̈n’ tënë yïïn. 

Ba kuën wenë mɛnhdu abï rɔt jɔɔk na lɔ mɛnhdu nyïc kenë 

anyïköl ku alëu bï kuɛ̈ndɛ̈t jal loom yen ërɔt.

Na kuën mɛnhdu yïn, ke yiɛ̈n kaam ben wël kan caar/teet ku 

thiëc ago nyic naa cië deetic yee kë cïë kueenë.



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

Adheer juëc ke gäär baai 
në akölriɛ̈ɛ̈c: 
Cït mɛnde kuɛ̈n, ke gäät ee bɛ̈n ke ye luɔi akölriɛ̈ɛ̈c baai. 

Cɔk mɛnhdu atïŋ yïn ke yï gɔ̈t

Them kee käke gäärkë/gäät baai: 

• Gät rinke kä kɔr ba ke ɣɔɔc ka juakë käŋ në 

rinthook ku riɔp 

këdäŋ thok të cïn e 

ɣɔɔc ka të liep yïn ke 

yiic.

• Löm Agencol bïn 

athöör baa ya gät 

ekɔ̈u ku kuenke.

• Juɛɛrkë ku gätkë piny 

kë kaarkë bäk thaal në 

ye wikë yic.

• Gät thuraai kɔ̈ɔ̈th në kën tɔ̈ɔ̈ude thuraai baai.

• Gät rinke kä cïi mɛnhdu ke thuur ku kä cïëke cuëëc.

• Loi ku gät kɛɛtke athöörde muɔ̈th, kɛɛtke köl ë dhiëëthë 

raan, ku wël ke alɛɛc.

• Cɔk buŋde aciirde nïn ke pɛ̈I atɔ̈ ɣööt ku gɔ̈të piny kä cïë 

röt looi baai. Jamkë në kä bï bɛ̈n wenë mɛnhdu, 

cïtmande, naa, tëno, ku ŋa bë tɔ̈.

• Thuur ka jiit thɔ̈ɔ̈ŋde 

kë cïë rɔt looi ka ran 

tɔ̈ në anyïkölic. Lɔ në 

biände thiɔ̈l de ‘FUSE’ 
ku gut kë cï gɔ̈t ‘Draw’ 
tënɔŋ thukulde mïth 

kor.

• Taar wëliic në buŋde 

akutde wël.

• Jam në kë ye dugɛ̈ɛ̈r ku 

kɔc ye athöör wau looi.

• Luel kä thiekiic në lɔŋde ye buŋë – lɔŋtueeŋde kɔ̈nde, lɔŋ 

ciɛ̈ɛ̈n, apäm de kä tɔ̈ thin, rinke, kɔ̈k juëc kɔ̈k.

Kuɛ̈n ku gäät aye lɔ nëtök
Ee rin ba piöoc në gäär/gäät ee rɔt jɔɔk në anyuɔɔn ku 

thuur. Ee cök tueeŋ thiekic arëët ku apiɛth bï ya wɛɛi/deet 

ee piɔ̈u. wɛɛi ë mɛnhdu bï kë cïk gɔ̈t ya kueen arëët. Looi të 

wën bï kä cïk ke gät ya tɔ̈ɔ̈u ku daai ë keek.

Looi kä cï mɛnhdu ke ŋic bïn ke rëŋ/kë bï ŋic ee pïïrde yic 

bïn jam, gäät ku kuɛ̈n rek. Kä kë aye kuɛɛr ba ke kuany cök: 

• Thiëc mɛnhdu ago jam në kä nyic ke ka kä nhiaarke në 

ye piɔ̈u.

• Thiëc mɛnhdu ye biäkno de jam duɔ̈n kɔɔr ba gätpiny .

• Të jiɛɛmë mɛnhdu 

ke yïn gate kä tɛk ke 

piny. Ye looi wulë në 

thoŋde mɛnhdu.

• Thiëc mɛnhdu bï bɛr 

kueen ëkë ca gɔ̈të.

• Mɛnhdu alëu bï kör 

thura coor ka bï këdäŋ 

cak kë rɔ̈ŋ kek ë gɔ̈tgɔ̈t.
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