
 

Athöör Lëk 

Athöör ë löŋ bë Wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc ye kɔc nhiaac (luɔi wël yenë kɔc wel) gël runë 2020 

Yë lëk cë gɔɔ̈r̈e enë atɔ ̈ke juiir athöörë löŋ cë tak cë man adɛ ̈ke bë bɛn̈bei, kukë kɔɔr bë lɛk̈ 
yïn enë ee yeŋö ye luɛɛlde të nɔŋ yïn ku yeŋö bë looi.  

Yeŋö ye athöör ë löŋ bë wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc ye kɔc nhiaac (luɔi wël yenë kɔc wel) gël runë 
2020? 

Ye löŋ tɔ ̈ke cë tak abë kɔc ke Victoria abë keek gël në riäŋ ëye rɔt luɔi keek ku jɔl ya alajenh 
ë yïkkï yök në të yenë käŋ röth luɔi thïn wën thɛɛr në wɛɛ̈r̈ yenë acëŋë të cenë raan cak thïn 
ya kɔɔr bë ya waar. Nanë cë cak ke nɔŋ guɔp̈ kake tik ku ye tïŋ ke ye moc ke luel ya bë waar. 

Yeŋö yenë ke cït yekënë looi? 

Wɛɛ̈r̈ yenë ye lueel ya bë raan bɛɛr waar ka bë nhiaac anɔŋ ka juïc ye kek riɔɔ̈k̈ ku ye alajeth 
cɔk dït te nɔŋ raan luië yen. Yekënë ee töŋë ka cë yök ke loi rɔt në Australia kunë piny nom 
ebɛ̈n.  

Acën kë rac kenë të cenë yïn cak thïn kanë ka tɔ ̈në yï guɔp̈ ku akeer ca take bïn rëër ye tiɛŋ 
ka muɔc të nɔŋ kɔc ye wuɔk muk. Ke ye kɔc cenë raan ke rɔt ya luel acë kɔɔr bë lööm cë man 
adɛ ̈ke nɔŋ kë cë “riääk” të nɔŋ keek, ku ye kɔɔr cë ke bë “cɔk̈ piny” ka bë them bë cɔk “waar 
rɔt”.  

Ye ciɛẗ ku loi raan yekënë ke bë yen laar në lukic ka bë kuɔm̈ awäc? 

Na lɔ lööŋ tëëk ku yök raan ke loi yekënë bïï ye löŋë jäi, ke yïn bë lɔ ne lukic ku yïn bë dɔm ke 
ye kän awäc ëca looi. Kɔ̈k abë ya lɔ në luɔk̈ yenë ke luk në ka cë kɔc tɛɛr ku bë them bïï ciɛ ̈ye 
lɔ në luŋ benë awɛɛ̈c̈ gäär piny. Abë tɔ ̈ke nɔŋ akut bë dhil käŋ ya caar yic ku bë tïŋ në biän kë 
loi rɔt në wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc (luɔi wël yenë kɔc wel). Ye akutë abë këriɛɛ̈c̈ ëbɛn̈ ya caar agut cë 
kuɔï ku yaaŋ wën thɛn̈y rɔt wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc (luɔi wël yenë kɔc wel). Raan cë yök ke loi yekënë 
alëu bë kuum në wëu, kuka cë lëu bë mac në ciɛl cen wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc (luɔi wël yenë kɔc wel).  

Awɛɛ̈c̈ alëu bë kek luel ëya të nɔŋ en rɛɛ̈c̈ cë rɔt looi cë man na nɔŋ ɣän töök cïï raan ke yök 
kenë kɔɔr randɛ ̈bë wel në Victoria ku ye luɔië wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc (luɔi wël yenë kɔc wel) yenë cë 
ye rɛɛ̈c̈ë bɛï.  

Yeŋö adɛ ̈ke kënë ye löŋ jäi? 

 Jam benë kɔc ke duɔɔ̈r̈ë Nhialic ya jam ka të nɔŋ en nyïny kɔɔr bë nyic në biän të cenë 
ŋɛk cak thïn në muɔnyde yic ka tiɛk ka të yen rɔt gam thïn.  

 Lɔŋ̈- ke cie lɔɔ̈ŋ̈ cë cɔl ku luel ya benë raan yɔ̈k bë rɔt wel në ë cen rɔt yɔk̈ thïn.  
 Bë raan jäl në ciɛŋ̈ic ke thïïk ŋoot wei. 
 Bë raan nɔŋ kë luel ke ye kë rac në të cenë ŋɛk cak thïn ku të cenë rɔt wɛl thïn. 



 Ba wël ke nhialiny ye door bë piɔɔ̈c̈ në jɛï yenë keek yekënë jäi.  
 Bë mïth nɔŋ tɛŋ̈ pei në ciɛŋ̈ cenë yene cak ya lɔ jääm agokɛ ̈ke nïïm wäär 

 

Wël ye keek thïïc në nyindhiɛ 

Ye ajuiɛɛrë të yenë wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc (luɔi wël yenë kɔc wel) luɔi thïn ye bë raan yup në luŋ ke 
(electro-shock therapy)? 
Acie yen. Wɛɛ̈r̈ ka nhiɛɛc (luɔi wël yenë kɔc wel) ee rɔt loi të jɔt yïn raan ku ba lɔ kɔɔ̈r̈ akëëm 
bë yen jääm, bë lɔ duäny, ku bë laar të benë yen bɛɛr lɔ lɛk̈ ago rɔt waar në ciɛŋ tɔ ̈en thïn në 
ye mɛn, bë lɔ mat kenë kɔc bë yen lëu në wɛɛ̈r̈ ku jɔl ya bë kɔc lɔ lɔ̈ŋ në yen.  
 
Na cë raan bɛn̈ ku kɔɔr cë man adɛ ̈ke bë waar, ye ciɛẗ adɛ ̈ke nɔŋ awäc të kuɔny ɣɛn en? 
Ee yic, acie rɔt ye lëu cë man adɛ ̈ke raan lëu bë të cenë yen cak thïn në muɔɔc ka tiɛkde yic 
luel wu ba bɛɛr waar të cenë ye cak në guɔ̈pde tik ka moc. Acën kë rac të cïn raanë kek lɛk̈ cë 
man adɛ ̈ke bë köör në kuɔny të nɔŋ kɔc nyic käŋ në të loië pïïrde rɔt thïn. Alëu ba yɔ̈ɔk̈ ago 
akëëm ku kɔc nɔŋ nyïc yök ku bë jam kenë keek.  
 
Yeŋö bë rɔt looi të le löŋë tëëk ɣönë lööŋ? 
Ke pɛï ke thiɛr̈ ku rou 12 abë kek kan tääu ago luɔi theekic kɔn cɔk loi. Akutë Victorian Equal 
Opportunity and Human Rights Commission man tɔ̈ ke ye nyïn tïït në yith ke raan abë ajuiɛɛr 
ëtë benë ye luɛl thïn ŋɔ̈ɔ̈r ku lëk te nɔŋ kɔc ke Victoria. Töŋë ka bë kek looi në yekënë yic ee 
ajuiɛɛr benë wël cë kek gɔ̈ɔ̈r kan waar yic ku bë kek tɛk piny në thook wääcic.  
 
Ye ciɛ̈t ke nɔŋ raan lëu bë lɔ në thëjinic ka bë mac të  kuc en jam në të cenë raandɛ̈ ë cak thïn 
ku cë ye wɛ̈të rantï ŋɛ̈i riɔ̈ɔ̈k piɔ̈u? 
Acie yic. Raan alëu bë mac të nɔŋ en riäŋ cë jäl luɔï raan ku cë ŋɛï waan guɔ̈p kenë ɣän töök 
cë piɛth. Rɛɛ̈c̈ adɛ ̈ke cë rɔt looië acën yic alajenh cï jam bɛï, riɔɔ̈c̈, tɛk̈ ka ɣök cë rɔt gɔl acë lëu 
bë kek luel keke ye ɣän töök.  
 
Ye ciɛt ke ɣɛn lëu ba akutë kɔc kuɔɔ̈ẗic ago ɣɛn kɔc ye jam në thïŋ yenë moc ke moc ka tik ke 
tik röth thiak jaamic aguɔ kek kony? 
Acie yen. Ye ajuiɛrë kuɔnyë, ye looi ke benë kɔc ya nhiaac në cɛŋ̈ cenë kek cak. Ke kë ye rɔt 
loi yenëkë, ye them ba kɔc ya yɔɔ̈k̈ bïïk lɔ kör në kuɔny të nɔŋ kɔc nɔŋ nyïc ku cë kek piɔɔ̈c̈ në 
jiɛm̈ ku kuɔny të nɔŋ akuut ke pialë guɔp̈.  
 
Ye ciɛẗ ke ye löŋ cë luelë bë luɛɛlë tɔŋ baai bë waar yic ku jɔl ya akeerë nhiɛɛc? 
Acie yen. Luɛlë tɔŋ baai atɔ ̈ke cë mat kenë yaaŋë lɛɛ̈ẗ cë lueel. Në ye luɛlë yic ëya, ke tɔ baai 
ke cë luel tääu në tɔŋ baai yic cë man adɛ ̈ke raan acë lëu bë raan rɛɛ̈r̈ ke yen luel ye bë 
waar. Na ye raan tak bë waar në të cen rɔt tiɛŋ̈ thïn ke ye moc ka tik.  
 
Ye ciɛt ke ye löŋ cë luɛɛl bë yic bë riir ke mëdhïïth nyaai në të yenë ke mïthken muɔ̈k thïn në 
ciɛŋ̈ cenë meth cak thïn? 
Acie yen. Yeŋö acën kë ye waar ku bë riir nyaai në ajuiɛɛrë luɔi lööŋë keka pialë guɔp̈ në biän 
ciɛŋ̈ wunë mëdhïïth kenë mïthken ku jɔl ya të cenë kek cak thïn.  
 



 
Na kɔɔr kuɔny ku ɣän lëu bë ke kuɔny yök ëkë 

Na kɔɔr lëk ke yïn lɔɔr gäärë në: consultation@justice.vic.gov.au  
Na nɔŋ kë ye yök ke yɔŋ yïn ka kë cïï riɔɔ̈k̈ piɔ̈u, ke yïn ka lëu bë yïn kuɔny ku akuut ye kɔc 
kuɔny yenëkë.  
 

 Thorne Harbour Health atɔ̈ në Victoria ke ye akutdït ë kake pialë guɔp̈ të nɔŋ kɔc ke 
LGBTI ku tɔ ̈ke ye kuɛɛt ke kɔc tɔ ̈në LGBTIQ kuɔny në pïïrden në biän keke pialë guɔp̈, 
ciɛŋë raan, dɔ̈c yenë kek dɔɔc të cïï raan tuany. Kuka lëu ba kek yök në 1800 134 840 
ka gäärë keek në  enquiries@thorneharbour.org 

• Queerspace atɔ̈ ke ye akutë kuɔny të nɔŋ kɔc ke LGBTIQ+ kuka ye kek kuɔny në pialë 
guɔ̈p ku ciɛŋden në nyindhiɛ. Yuɔp̈ë kek në 03 9663 6733 gätë kek në  
enquiries@ds.org.au 

• Rainbow Door  atɔ ̈ke ye akutë kuɔny ku jiɛm̈ të nɔŋ kɔc ke LGBTIQA+ ku ajuiɛɛrden 
yenë keek kɔc jam ayenë ke yuɔ̈p në telepun ku bïk lëk gaam. Aye kɔc ke LGBTIQA+ tɔ ̈
në Victoria kuɔny kenë bɛïken ku jɔl ya mɛɛ̈ẗhken në anuanë COVID-19 yic enë. Alëu 
ba kek yuɔp̈e në 1800 729 367 ka tuɔc̈ë kek  (SMS) në 0480 017 246.   

• Australian GLBTIQ Multicultural Council ee akut tɔ ̈ë baai yic ëbɛn̈ kuka tɔ ̈ke ye jam 
në rör ku yic ke akuut wääc ku ceŋ wääcic ke kɔc ke LGBTIQ kenë ke bɔ ̈në ceŋ kɔk̈ 
yic. Aye jam në yioth ke raan tök ku jɔl ya yith ke kɔc kedhiɛ kuka ye kony në akuut ku 
jɔl ya ajuiir loi kek lëu benë kek ke raan tuɔɔ̈c̈ të lëu benë ye kuɔny thïn. Alëu ba kek 
yuɔp̈ në contact@agmc.org.au 

• Switchboard ee ajuiɛɛrë kuɔny ku tïïtë nyin aye luɔ̈I kɔc ke rovides peer-driven 
LGBTIQA+, bɛïken, mɛẗhken ku jɔl ya kɔc ye kɔɔ̈c̈ kenë keek. Aye luɔi gɔl në 10am – 
6pm. Kuka lëu ba kek yuɔp̈e në  1800 729 367 ka gätë keek në 
support@rainbowdoor.org.au 

• QLife ee lëk yiɛn̈ kɔc ke LGBTI yenë raan ke ye kɔɔr bë jam në të tɔ̈ guɔp̈de thïn ku të 
kɔɔr benë yen nyiɛi thïn. Aye yïn jäm në biänë guɔp̈du, kɔɔr ba rɔt nyic, ba bɛn̈bei, 
ciɛŋ̈ë thïïk, të yïn yï guɔ̈p yɔk̈ thïn kuka ye luɔi gɔl në 3pm – agut cë wɛɛ̈r̈ic. Alëu ba 
kek yuɔp̈ në: 1800 184 527 

• Lifeline Aye luui në thɛɛk ke 24 ku yïkkɛ ̈ya ajuiɛɛrë kuɔny ku gëlë rukë rɔt. Alëu ba 
kek yuɔp̈ në: 13 11 14 

• Kids Helpline Aye luui në thɛɛk ke 24 kuka ye nɔŋ ajuiɛɛrë jiɛm̈ë piɔü të nɔŋ kɔc thii tɔ ̈
runken kek në 5 agut cë run ke 25. Alëu ba kek yuɔp̈e në: 1800 551 800 ka gätë kek 
në counsellor@kidshelpline.com.au 

• MensLine Ee ajuiɛɛr yenë röör tɔ ̈pane Australia kuɔny kuke ɣɔɔ̈r̈ në thɛɛk ke 24 ku ye 
luɔië kuɔny yiɛn̈ röör tɔ ̈keke nɔŋ ka nuan kek. Alëu ba kek yuɔp̈ë në: 1300 789 978 

• Suicide Call Back Service Aye luui në thɛɛk ke 24 ku yekɛ ̈kɔc jäm në jɛÏ de rukë rɔt ku 
jɔl ya gëlde ku pialë nom. Aye kɔc jääm në telpunic, në yintanɛtic kunë video të nɔŋ 
kɔc nɔŋ tɛŋ̈ rac cït rukë rɔt. Alëu ba kek yuɔp̈e në: 1300 659 467 

• Beyond Blue Ee luui ëya në thɛɛk ke 24 kuke kɔc gäm lëk ku jiɛɛ̈m̈ piɛth të nɔŋ kɔc cïï 
alajeth, adiɛɛr, tɛk̈ ku jɔk̈ ye kɔc liääp nïïm kek dɔm. Alëu bïk yïn jääm piɔü kuka lëu ba 
kek yuɔpe në: 1300 224 636 

• Headspace Aye nɔŋ lëk yïkkï yiɛn̈ kɔc ku bïïk kɔc kuɔny në jiɛm̈ ago tɔ̈ ke yïn pial nom 
ku ba ciɛn̈ ka ye kek tak. Alëu ba kek yuɔp̈e në: 1800 650 890 

• ReachOut ee lëk gaam, kuɔny në biän kake pialë nom ku bë kɔcyaa rëër kek pial niim. 
Aye luɔi rem tɔ̈ run kek në 25 dhuc piny. Alëu ba kek yök në: au.reachout.com 


