Dinka

Tïɛt ë röt ɔnlaany/ë laanyic de amïdhiëëth ku amïmuuk

Intȣrnet ee kë puɔth tӕ në pinynhom
de mɛnhdu yic – në piöc, nyïc ke kɔc
kɔk ku gȣȣt ë nyin.
Ka we ye amïdhiëëth ku amïmuuk,
yïn alëu ba mïthku kony bï
pinynhom den de gȣk ë nyïc ku piöc
kek në të yenë karɛc yeke yök
ë laanyic/ɔnlaany kathnhïïm thïn ku
luui kë kek nhïïm na cïk bȣn nhial.
Dɔc jam kekë mïthku, ku akölköl, në biäk de
ka loi kë keek ë laanyic/ɔnlaany. Në kuɛr ë tït
ë röt ku luup ë nhom në biäk de tën yenë mïth
ku kuɔny thïn bïk röt ya tiit ë laanyic/ɔnlaany,
lɔɔr tënë webthiaat de eSafety në
esafety.gov.au/parents

Dɔl/lȣȣt ë röt në laanyic

Dɔl/lȣȣt ë röt në laanyic alëu bï bën ë kuɛr juȣc
cït tooc ë wël ë lӕt, thuraa ë rɛc de puӕu ku
bïdoth, alop rac or teem roor ka yӕӕr ë kɔc kӕk
ë laanyic/ɔnlaany. Mɛnhdu alëu bï diɛɛr na ye
të jɛɛm ke yïn, dɔl/lȣȣt ë rӕt alëu bï rɔt juak, ka
lɔn bï yïn lɔ den ë intȣrnet ka mobial ken nyaai.
Cït lik lëu bï yen nyuɔɔth lɔn yenë mɛnhdu dɔl/
lȣȣt anɔŋic:
●

●

●

rȣȣc ë puӕu në thök ë naŋ kënë looi ën
intȣrnet ka mobial ken yiic, ka cï jɔɔk bï kȣŋ
ya tӕӕu në biäk de ka looi kek ë laanyic ku të
ye luӕi mobial puun de.

bï rɔt ya thiaan, diɛɛr ka rȣȣc ë puӕu, luɔi ë rɔt
bï rëër ye tök ka nɔŋ thurup.
kɔɔr bï ya kuec ë thukul ka cï lon den ë kȣk
thukul nyin lɔ piny.

Të bïn kajuȣc yök në biäk ë të yenë jam thïn
kekë mïthku në biäk të ye luӕi rɔt në athɛɛk
ë laanyic ka ŋot ë kor, ku loi apuɔth bï nyic
lɔn lëu bïï kek ya bȣn tënë yïn në biäk ëkë
diir kek abȣn, lɔɔr tënë webthiaat de eSafety
në esafety.gov.au/parents/big-issues/
cyberbullying

Jam cie kɔɔr/yuiëc

Nyic yeŋa ye jam kekë mɛnhdu ë laanyic/
ɔnlaany? Ɣok abȣn akɔɔr buk nyiin tïït ë mïth
duӕŋ bïk ya jam kekë alɛi, ëjik kuat ëë raan lëu
bï meth luӕi kerac.
Muk webthiaat ku ɛpth ye mɛnhdu ke luui thïn
ku riɛɛl ë ke puӕth bï ya jam ke yïn na raan dӕ
ë laanyic/ɔnlaany ëke thiëëc bïk ka cie nhiar
ëke ya looi. Kony mɛnhdu bï ya tӕ ke nyic cït
de karac ɔnlaany/ë laanyic ë jam, cït mɛn bï
thiëëc:
● në athiëëc juȣc në biäk de kȣk ë ŋɛk në jӕk
ë jam tueŋ
● në lui ë ka puɔth, në ariɔp ku thön në
adhukciȣȣn
● bï ya jam në kuɛr kӕk, cït jam ɔnlaany/ë
laanyic ku tooc ë wël cï gӕt
● ye kɔmpöth rɔm kake ku ɣön tӕ yen thïn
● lëk ë nhiëër
● bï ruëi ken ya tӕӕu yiic
● të bïnë rӕm thïn kake në guӕpdu
Të bïnë jam cie kɔɔr ya thiӕӕk ku kuɛr ë nyuuth
juȣc në të ye mäc jam cie kɔɔr lɔɔr tënë
webthiaat de eSafety në esafety.gov.au/
parents/big-issues/unwanted-contact
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Tooc ë wël cï gӕt në thoŋ de bal ku thuraa
ke kɔc cïn kӕӕth alȣth
Yen athiekic ba jam kekë mɛnhdu kake diȣt
në biäk de tooc ka röm de thuraa ka bïdoth
ke nyooth ë gup, kek ye nyic kake ye thuraa
ë nyooth ë gup ka rȣȣn.

Ke tooc wël cï gӕt ë thoŋ de bal acie lëu bï kut të
cït të ye yïn ku mɛndhu täk yen, yen athekic ba
rëër ke yïn nyic karɛc ye yök në röm de thuraa
ë nhiëër. Agut cï yen muӕth nyic puӕu, kȣŋ alëu
bïk lɔ wääc.
Röm de thuraa ë ŋɛk cie kɔɔr alëu bï yäär ë guӕp
bȣȣI, dɔl/lȣȣt ë röt ku riääk ë guӕp de ŋɛk. Të cïnë
thuraa tuɔɔc, meth acï muӕӕk de the thura puӕl
cin, ku ee kuat të lëu bïnë yen lɔ guär aɣeer thïn
në intȣrnet yic.
MUKNHOM: luɔi de ka röm de thuraa ë bal ke
mïth ku riȣnythi nɔŋ run ka 18 dhukpiny acie ye
löŋ ye gam ku alëu raan cɔk ayök ke wuӕc ku
kum ë löŋ.
Të bïn kajuȣc nyic në biäk ë të yenë jam kekë
mɛnhdu në biäk de tooc de wël cï gӕt ku thuraa
ke raan cïn kӕu alath, ku wël ë luup në kë lëu ba
looi na ye mɛnhdu yuӕc ka thura cïn raan kӕu
alath, lɔɔr tenë webthiaat de eSafety në
esafety.gov.au/parents/big-issues/sendingnudes-sexting

Kuɛr ë luɔi, kuɛr ë nyuuth ku luup ë nhom
Yïn alëu kuɛr thekic puɔɔl në kuɔny de mɛnhdu
në bï yen ya tӕ thïn ë laanyic/ɔnlaany. Ba ya
jam në nhomlääu, luui atök ku kuny athekic
në kuɔɔny den bïk kuɛr puɔth ë rëër apuɔth
ë laanyic ku nyïc de kȣk ë piöc

Göör ba atit ë tëët ye mɛnhdu ke luӕӕi nyic,
ku atök, mat kë lööŋ ë lɔ në laanyic/ɔnlaany yic.
Lööŋ käk alëu bï kek abɛrpiny ë tïŋ ke meth diȣt.
Në kajuȣc yiic, cɔk kuɛr ë jam aɣӕrthook,
yeke piŋ ku dun ëke kuum.

Lɔɔr në eSafety.gov.au/
languages në lëk juȣc.

Kony mɛnhdu bï
nyiɛc ya rëër ë
laanyic/ɔnlaany.
Jɔc jam.
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