
Lëk ke kɔc ë luɔi bï kek kony ë dɛ̈t ë yic de yith ku kaken bïk ya looi tëden ë luɔi ë thää de tuaany ë COVID-19 

Në lööŋ ke kɔc Australia cök, kɔc ë luɔi abɛ̈n, nɔŋiic abaköök ë luɔi ku muk bïthaa, anɔŋ yith ku gël ë kɔc 
tënë luɔi ë ɣän nɔŋ kërɛɛc lëu në yök ëtë yen luui thïn yic. 

Nyintïït de kɔc ë luɔi

Në kuɔɔny ë dɛ̈tic de yith kuk ëtënë luɔ̈i:

Në lëk ke tuaany de COVID-19 nem (kɛ̈ny ë) webthiaat ë 
coronavirus.vic.gov.au/translations

Na kɔr yïn kuɔɔny ka nhiar ba lëk juɛ̈c në biäkde nyintïït ku yith ë kɔc ë luɔi, yïn alëu ba jiɛ̈ɛ̈m ë nhom cïn wëu 
ye thiëëc ku cïn lëu bë nyic yen nyic. 

For language interpretation on all 
services available call 131 450

Yithku keyï ye raan ë luɔi Lon de raan cï yï luɔ̈ɔ̈i

Kuɔɔny ku luup ë nhom atɔ̈ tënë yïn

Yic ba ya luui tëde luɔi cïn kërɛɛc yök thïn ku cïnic 
ka nɛ̈k kɔc tënë pialgup ku nyintïït ë kɔc 

Yic ba rɔt mat në jam ë nyintïït ë kɔc 

Yic ba kuɔɔny kɔr tënë luɔi yic ya yök bï yïn tiit acïn 
kërɛɛc yök ë luɔi yic

Yic ba ya jiɛɛm nhial në biäk de adiɛɛr ë pialgup 
ku nyintïït ë kɔc tënë raan mac kɔc luui, raan tɔ̈ ë 
nyinde kɛ̈k pialgup ku nyintïït ë kɔc, ka WorkSafe

Yic ba lëk ya yök ku piööc ë thoŋ ye yïn detic, 
nɔŋiic yök ke raan ë thok waaric. 

Fair Work Ombudsman: 13 13 94
Migrant Workers Centre: 03 9659 3516
JobWatch: 03 9662 1933

coronavirus.vic.gov.au/translations

WorkSafe Victoria aluui bï ɣän ë luɔi abɛ̈n ya cɔk 
aye guppial ku cïn kërɛɛc yök. Në kuɔɔny ë dɛ̈tic de 
yith kuk ë pialgup ku nyintïït:

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

Ee cak në Bilthii 2020. webthiaat ye gɔɔt yic nɔŋ ka cï dɔ̈ɔ̈r keye atɔ̈ në athöric. ɣok aye këdun ye tak thïn loor, 
cɔl ɣook në community@worksafe.vic.gov.au 

Luup de WorkSafe (akutnhom de lon cïn 
kërɛɛc yök) bï athëm ë tuaany covid-19 cï 
yök tëde luɔi nyic

Gɛm de lëk lɔcar, kuer ë nyuuth ku piööc ë 
luɔi tënë nyintïït ë tuaany de COVID-19 

Nyintïït de ɣän ë luɔi në kuer puɔth cïn 
kërɛɛc yök, cïn kë nɛ̈k kɔc tënë pialgup ku 
nyintïït

Thiëc kɔc ë luɔi thook ku kɔc tɔ̈ ë nyin de 
pialgup ku nyintïït tëde luɔi në jam de nyintiit 
yiic, nɔŋiic tuaany de COVID-19 

Gaamë kɔc ë luɔi në kɛ̈k tïɛ̈ɛ̈t röt (PPE) 
tuɔ̈ɔ̈m, cï të kɔɔr yen thïn

Nyïny de kë nɛ̈k kɔc tënë tuaany de 
COVID-19, ku gël ë nyin thïn ka nɛ̈k kɔc käk 
bï yic thiɔ̈k kakë tekic të lëu yen rɔt. 

http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://www.worksafe.vic.gov.au



