
GƐƐNY Ë RAN LIU  
RAN LIU

WUƐ̈C Ë KUƆNY TËNƆŊ BOLÏTH 
TË CÏN RAN NYIC LËU BA YÖK

Të diir yïn në wɛ̈t pial guɔ̈p de ran yen kɛ̈në yök, ke yïn 
alëu ba gätpiny ke liu tënë bolïth baaidu në luɔi de këye cɔl 

‘gɛ̈tpiny kɔc liu’. 

YÏN ACÏ LËU BA TÏÏT NË THAA KA 24 KU BA RAAN 
JAL LƆ GÄTPINY KE LIU.

YÏN ALËU BA RAN LIU GÄTPINY AMËTÖŊË.

KË LËU BË BOLÏTH LUEEL

Bolïth alëu bë jam tëmën ‘lɔcɛ̈ɛ̈tpiny cïnic diɛr’ ka ‘thon 
cïnic cin ë raandɔ̈’. Kek wëlkäk wɛ̈tden yic ee ran gör 
kënë acï liu ke ye wɛ̈t awuɔ̈th cï raandɔ̈ loi. Wɛ̈t liu 
raan alëu bë tɔ̈ ke cïn të yenë kuanyic thïn agut bë 
naŋ kë tɔ̈ bë yeya nyuɔth yeŋu bɛ̈i lɔcɛ̈ɛ̈tpiny.

VICTORIA POLICEDU

  Të nyic yïn të tɔ̈ ran yen cï gaany ke liu, ka yïn atɔ̈ ke 
guɔ̈t lëk në bak ë ran liu, ke yï yuɔ̈pë Crime Stoppers 
në 1800 333 000.

  Victoria Police aye raan ëbën luɔ̈I tëcin ariɔ̈p.

  Victoria Police kuɔnyde atɔ̈ në thaa ka 24 ë kölic, 
nïnkadhorou ë wiikic.

  Bolïnh tɔ̈ Bïktorïya aceŋ alɛ̈th maŋök ka alɛ̈th abɛc.

  Guɔ̈t raan alëu bë lɔ bolïthic bë lɔ këcï rɔt loi gätpiny 
ka bë lɔ thiëc.

  Victoria Police alëu bïk athook bɛ̈i, të lëu kek ee.

  Hänceŋ ku nambɛi telepun ke bolïnh de ye baai 
ë alëu bë ke yök në www.police.vic.gov.au. 

www.police.vic.gov.au



YE NIN YENË RAAN TÏŊ KE ‘LIU’?

RAAN EE LIU TË:
  Cïnë ye gätpiny tënë bolïth ku tëden tɔ̈yen thïn akuc; ku

  Nɔŋ yen riɔ̈c në pial guɔ̈p ka kënë pïrde ye ranë.

TË LËU BÏNË KƆC LIU GÄTPINY THÏN

Në nyin ku ba ran gɛ̈tpiny ke liu, ke yï lɔr në bolïnh ë baaidu.

BOLÏTH ABË YÏN THIËC NË THIËC KÄK:
  Ran liu cï cak kadi?

  Nɔŋ raan kë tɔ ye guɔp ye kɔc diaŋ nhïïm të tïŋye?

  Dɛ̈k ke yin nɔŋ thura puɔc ë dɔm de raan liu?

  Ye tëno ku nin yen cinë ran tïŋ thïn ka cinë jam kaye?

  Nɔŋ ɣän lëu bë ran liu dac lɔ thïn?

  Dɛ̈k ë raan nɔŋ tuɛnytuɛny ka gör ë wal?

  Ye rin ken cɔldi ku nambɛi ke kɔc ruäi ku mɛ̈th kek nyic röt 
kekë raan?

  Ye jam në dïŋlïth yen ran liu?

GÖR YÏN Ë KUƆNY BA GƐ̈TPINY?

Të lëu yen rɔt, yïn alëu ba thiëc në bolïnh ye tik të yïn tik/
moc të yïn moc të guel yïn.

Bolïth abë yi thiëc në rinku ku tëceŋ në wɛ̈t bïk nyic gör kë 
yïn në wɛ̈t de ran liu keke bë yï yök.

Të ce dïŋëlïth ee thoŋdun tueŋ, ke bolïth alëu bë athook 
tau ë telepunic bë yi kuɔny në gɛ̈tpiny. Kän ee aye gam 
tëcïn ariiɔ̈p thiëc yï. Athook alëu bë yï kuɔny aya në dɛ̈tic 
të ye bolïth wël kɔ̈k luɛ̈ɛ̈l thïn. Athook alëu bë bɛ̈i bak 
jam (ee we dai röt) të gör yïn ee, lakiin, kän adhil bë ruk 
në pɛinïn ku thaa bë piath ke kɔc ëbën tëmën bolïth, 
athook ku raan bë guel.

YÏN ACÏ LËU BA TÏ ÏT NË THAA KA 24 KU RAN LIU JAL GÄTPINY. YÏN ALËU BA RAN LIU GÄTPINY EE MËTÖŊË.


