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Athöör de lëk në Thïn cë thok thiɛk ku Arɛɛm de Thïn

Thïn cë thok thi k ku Ar m de Thïn
Thïn cë thok thi k

Na cë thïn thok but ku ye rɔt loi ke thiek ka të cë rɔt biöl ku ye tök ka cë thi th. Ke yïn bë
tɔɔk dhil ya yök të bïï ë caa bei ka të thuëët yïn meth. Bë thïn thok but ee rɔt gɔl në thaa cë
rɔt yök të thu t ë yïn. Na ca tïŋ ke nuën arëtic ke them bad ac lɔ akëm nëŋö buur cït yekënë
ku kë tïŋ në akëm keka lëu bë ar m de thïn b i.
Ka ba kek ya loi :

Ye them ba thïn nɔŋ të cë but ya cɔk ya thuatic. Ar m de thïn aye thuën ye meth thuat
g lwei. Ye them ba thïn yenë cë thi k yenë bïn meth kan ya thu t ago dac ya miitic
api th. Ye dhiac ke yïn ye thïnd ë cäär cë man nad ke cën ar m ka nɔŋ buur kɔr bë
rɔt loi thïn.

Amääth ye ŋoiŋoi de të cë but ë nhiac ku thaanyë ë lɔ thïn thok në kam thuëët yïn meth.

Ye rɔt b r wel bë meth b r thuat në biän baŋdi ë ago thïn de lɔŋtï thuat ku bë miitic në
caa. Ba meth thany thok nhial amääth të lɔ të cë but alëu c nh de caa nyi i loi.

Akɔr ba pïu moor thook ya tääu ku bïn ke yï thïn moor aŋot ke yïn meth guɔ thu t.

Lööm kënh de pïu ke talaja ku ye thaany në yi thïn në kam cïïn thök në thuëët de meth
ago tɔɔk tɔ ya nyaai.

Ye them ba ya lɔŋ arëtic të lëu en rɔt.

Ye thiany në ye ciin ka nhiac të cïï ye meth ye kɔr bë thuat ku na ye yök ke tök arëtic.

Akɔr ba kuɔny de akëm dac ya kɔr të nu n en yïn bë buur jäl në kam de th k ke thi r
ku rou 12 ku na ye rɔt tïŋ ke yïn cë guɔp nɔŋ al th ke thi k kë guɔp.

Ar m de thïn

Ar m de thïn man ye cɔl Mastitis në thoŋ de legelith ee ya tɔɔk ye rɔt gɔl në thïnic. Ku në
th k kɔk ë ke luɔk të cen yic nɔŋ awuɔk. Biän de thïn thok ka yen ëb n alëu bë rɔt wel abë
thi th, bë but, ku ye nɔŋ atuɔi ku tɔɔk. Ku d l de thïn alëu bë rɔt waar abë riu ë riu, kenë cït
thiith. Ci k ke thiin alëu bï yic nɔŋ ri m ka tuɔt ye nyin makec ye b n bei thïn. Ku yïn lëu
ba guɔp nɔŋ al th arëtic ku ye nɔŋ cïït ke juäi ye röth loi. Ku ye kamë ACE thaa lëu bïn
meth nyueth. Na kënë ar m de thïn dac tïŋ në akëm keka lëu bë pïïr ku buur dït cɔk loi rɔt.
Ka ba kek loi :

Akɔr ba lɔ akëm dac gɔl në ye m n.

Akɔr ba wël cë kek luel nhial enë ya kuany cök në biän bïn ke ar m de thïn ya gël.

Akɔr ba jam wenë akëmdu.

Lɔɔr në agendu nom të lëu en rɔt, ku laarë m nhdu kenë yïn.

Akɔr ba ya dhiac ke yïn thuëët meth ago thïn yic ci n caa. Acën kë cë caa riɔk meth
alëu bë thuat.

Akɔr ba meth kan ya cɔk thuat thïn yenë tök ë tueŋ ku cɔk thu t meth arëëtic.
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Thany në yi cin ku nhiacë ago yïn kuɔny bë caa cɔk bɔ bei kedhia.
Ye akëmdu ka raan ye yïn ɔɔc waal thïïc në waal bë tɔɔk nyaai të tɔ yen.
Them ba dhil ya jam wenë akëmdu ka t m rjï ka raan lui kenë akutnom de aju r de
thuëët ku ji m agok yi kuɔny në ye thaa ëë.

Ye ci t ke n lëu ba ar m de thïn gël yadë?

Ye them ba dac luɔi ka t m de thuët de meth ba ci ye jäi.

Du thïndu ye cɔk thi ŋ në caa.

Dhil them ba thïn ci ye nhiac në thïtïän arëëtic, kanë alath, ka ba ŋ i t c ke yïn buɔp.

Ye them ba pïïrdu ëb n ya tïŋ cök ku ye them ba adi r ya g l wei.
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Ago yök në lëk kuɔtic ke yïn yuɔpë akutnom de cäär de pial de guɔp ë mïïth ka akutnom de
aju r de thuëët në Australia man ye Australian Breastfeeding Association (ABA).

Telepun de kuɔny të nɔŋ akutnom de ABA man ye Australian Breastfeeding Association ee tɔ
ke lui në nïïn ke dhorou 7 në wiikic ku kɔc ye lui thïn aye kɔc cë kek nyi i piɔc në biän de
ji m në thuëët de meth.
Na kɔr kuɔny në thaa cïn ye tak ba jam në thoŋ de Legelith, ke yïn yuɔpë akutnom de w r
de wël yic ku w r de kɔc thook man ye cɔl Translating and Interpreting Service (TIS) në
131 450.
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