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agɔ̈th alɔ
ɔŋ bolith
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ë cï rot juar luɔi piath ë bolïth gam arɛ̈tic ku ny
yɔth këdɛn ŋŋic kë alɔŋ piöc ë
Victoria
luɔi apia
ath, athëëk ciɛŋ thääi ku
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pɛydït. Ɣɔk acuk
a
tïŋ alɔn
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luɔida a
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g ̈ r gutnhom
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k ŋääny ag
gɔ̈nhdu alëuu bë ɣɔk kɔn
ny buk
këdäŋ ttïŋ ku cöku käk daakic pïny ebɛ̈në
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Tïŋ agɔɔnh
cë ŋaan
ny kaam ë th
hää mec yïcc eya ɣe Vic
ctoria Police
e kuɔny tënnë bɛn këdä
äŋ lac
̈
n apiath ë lu
uɔi mään të
ënë raan ku looikë dhöll wënë bë piath
p
në luɔi guir bë lɔ̈ɔ̈m.
ŋïc thïïn
Victoria
a Police aye
e lui tënë na
aŋ gam ebɛ̈n
ne tënë ë baai. Adë wë
ënh ë dëk tëënë luɔi dhö
öl
athëëk bolith nyuɔtth ë ŋiëc muök agɔ̈nh ccë ŋaany.
Yïn anɛɛŋ yïc ba dh
hil tënë:




Ŋääny agɔ̈th
t të yïn aye
e raan këc këdu ŋïc looi apiath ë Victoria
V
Pollice.
Naŋ agɔ̈nhdu alɔ̈ɔ̈m të
ë cïnic gääu
u ku
ath ku theek
k yïn guöp a
apiath eya.
Bë looi apia

Piath
Victoria
a Police akë
ë cï röt juar tënë
t
piath tthïïn ye luɔi agɔ̈nh cë th
hiëcë yic. K
Kënë ë
wɛ̈tic ayye lɔn,
 Bë kɔc pïŋ tënë akutnh
hiim këdhië
ë thïïn agɔ̈nh
hdɛ̈n cïk thiëc yic ku nɛɛŋ tïëŋ looi tëdɛn
ë täu akuën
nic.
wënë yïc bë
e ̈ në gɔ̈r të
ënë luk abï d
dhïl lɔ̈ɔ̈m bë
ë kek maat wël cë kɔŋ gam yïc thɛɛɛr ku
 Wël ë lëk ebɛ
 Ke raan wɛɛ̈t taakic abïï dhïl bë ya kë piath ku acë bë nho
om gääk pïnny bï naŋ
raan kɔny.

Kuɔɔn
ny
Kuɔɔnyy ë luthïïn të
ë na yïn awïïc kuɔny ba agɔ̈nhdu ŋaany. Kënë
ë alëu bë agguiɛr raan
agamlö
ööŋ/athook wënë
w
nɔŋ cääda wɛ̈ɛ̈r tthok maat thïïn dë thoŋ
ŋ yïn guöp lla pääl pïny
y kek
yen tëdä na yïn ayye mïŋ, pïŋ tëdä
t
jam ru ɛiruɛi, ke yïï bäär tënë Akut
A
ë The National Relay
Service
e (www.relayyservice.go
ov.au).

Kaam
m ë luɔi
Anɔŋ th
hää ye gam tënë luɔi ë thiëc agɔ̈th
h, të cɔl alɔn
n kök kaam mec yïc nyyai tënë käk
k kök.
Të ŋaan
ny yïn agɔ̈th
h, yïn adhïl bë lëk ye të
ëwën yïndï yen bë këdäŋ nɔ̈ɔ̈k/nyaai ku yïn ab
bï ya lëk
tëcït tën
në leer këdä
äŋ tueŋ thïïn.
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Tënë ye agɔ̈th ŋaany thïïn
Yïn alëu ba yup telepun/gät tënë mäktäb ë bolithdu baai alɔŋ cieŋ thïïn tëdä lɔɔr thïïn
bolithic. Yök wël yuöp/gät ebɛ̈në luthïïn tënë Victoria Police wɛ̈pthäit, www.police.vic.gov.au
ye cök ‘bolith duɔ̈n baai alɔŋ cieŋ’.
Tëdɛ̈ŋ, yïn alëu ba agɔ̈th ŋaany ë gɛ̈t tënë Police Conduct Unit,
GPO Box 913, Melbourne VIC 3001, ë i-meel atɔ̈:
psc-policeconductunitcomplaintsandcompliments@police.vic.gov.au në dhöl ye dhuk nhom
ku Ŋääny agɔ̈th wɛ̈pthäit atɔ̈ www.police.vic.gov.au tëdä ka yuöp ë namba kënic
1300 363 101.
Agɔ̈th alëu bë ŋaany eya luɔi keyï ciëth tënë Independent Broadbased Anti-corruption
Commission (IBAC).
Looi yïn ba athör cë tuɔc tënë yïn ya tääu apiath. Looi gät ë akölnïn pïny ku rïn ë raan cïn
jam wek yen ku kek yeŋö cïk gam bï looi tënë yïn.

Të looi yïn ŋääny agɔ̈th





Gam wël ë lëk ŋïc apɛy alɔŋ agɔ̈th wënë cë ŋaany tëcit tënë bɛn rot lëu. Kënë alëu
tënɔ̈ ku nɛn yen looi këdäŋ rot maat thïïn, ade rin ë bäny ebɛ̈ne nɔŋ wɛ̈t kë yïn,
kue wël ë kɔc wënë cë këdäŋ kënë tïŋ, athör ku käk kɔ̈k nyuɔth wënë juɛk kedun
kɔ̈u tëdä gam käk nyɔth ë ŋääny agɔ̈th.
Yïn alëu bë thiëc ba wɛ̈t ca gɔ̈t gam tëdä maat thïïin tënë röl dɔm tëwën looi thiëc
thok thïïn. Thiëc tënë kuɔny të na yïn awïc yen.
Muök thää rɔ̈ɔ̈m nhom ku luɔi amaat ku të na yen ë cië këlëu rot be lathïn, ka cɔl ŋic
raan wënë lacök.

Këdï bë agɔ̈nhdiën luɔi thïïn?
De dhöl aye looi tënë ŋaany agɔ̈th aluöt wënë lui ke alɔŋ tëdɛn ë kuɔ̈c luɔi ku kääŋ jɔɔr cë
maat thïïn. Agɔ̈nh wën thiäk ke tënë jam ku luɔi kuɔny tënë raan në luɔi alëu bë looi wek kek
ë ye ‘Aguiɛr Alɔŋ Ciɛŋ (Local Management Resolution)’ kuɛr luɔi.
Agɔ̈th ë kerac ye kuɔ̈c luɔi ye looi ë dhöl cë guir apiath në gɔ̈r këdäŋ cök.

Yeŋö ë Aguïɛr Alɔŋ Cieŋ (Local Management Resolution)?
De luɔi ë kuer guir ë të bë agɔ̈th guïr thïïn ɣe dhöl baai ë nhiar guëk kaam yïn, bëny de luɔi
(wën ë bolith alɔŋ cieŋ ye tiët) ku bolith cë rot maat thïïn.
De bëny luɔi abï yïn thiëc yeŋö ba wïc bɛ̈ yök thïïn yïn ku bë jam tënë yïn ku bolith bë wek
kedäŋ tïŋ tënë guïɛr agɔ̈th duɔ̈n guïr.
De dhöl luɔi kë guïr agɔ̈th apiath ku këdɛn gɔ̈r ë lɔn bë agɔ̈th looi bï thööl kaam akut nhïïm të
cïnic gääu.
Yen tëdɛ̈n cë ye thök thïïn,yïn abi wɛ̈t cë gɔ̈t alɔŋ kënë cë yök ë lɔ̈ɔ̈m ku të na yïn akëc piöu
miɛt kë tëdun ce agɔ̈nhdu luɔi thïïn ka yïn alëu ba yuöp/gäät tënë IBAC.
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Yeŋö ë Gɔ̈r Wɛ̈t cök Apiath?
Gɔ̈r wël aye nyai ë Victoria Police në kɔc wël la wïc cök wënë ë bolith lui arotden tëdä ce’
luel ka bë luɔi agɔ̈th looi, ku aye gäm riɛl bïk wël cë luel lɔ̈ɔ̈m ku mɛ̈ɛ̈t kë wël këdäŋ nyɔuth
ebɛ̈në tënë wɛ̈ɛ̈t wïc cök.
Këk wël cë gɔ̈r cök käk akölriëc aye kaam baric nyai ku bïk thök ku aköl në dhöl gɔ̈r, yïn aye
nɛŋ yïc ba yuöp/gäät tënë raan gɔ̈r wël cök ku wïc wël ë wɛ̈t cök tëcït tënë lui ë këdäŋ wënë
gɔ̈r cök thïïn.
Käk luel aye gam tënë bäny guir këdhië bïk këdäŋ tïŋ ku yïn bï wɛ̈t cë gɔ̈t lɔ̈ɔ̈m ë
kënë cë yökic.
Athör ye gɔ̈r wɛ̈t cök ebɛ̈në ku agɔ̈th cë rot looi alëu bë kek tääu tënë bï kë bɛn tïŋ /them ë
IBAC, ku yïn abï nɔŋ yïc ba yuöp/gäät tënë IBAC të na yïn naŋ cië piöu kë tënë cë agɔ̈ngdu
luɔi thïïn.

Ɣääth ŋääny agɔ̈th tueŋ
Na yïn acië piöu miet ke tëwën cë agɔ̈nhdu luɔi thïïn, ka nɔŋ ayï akutnhïïm luthïïn lëu bë
këdäŋ tïŋ tëdä gɔ̈r wɛ̈t duɔön agɔ̈th cök apɛy arɛ̈tic.
De wïc ye wɛ̈t cök lɔn adï akutnhïïm abï dhïl nɔŋ luɔi agɔ̈thdu ë puök tënë ayï tïëŋ tedä dhöl
riäk piöu rot looi thïïn alɔŋthïn Victoria Police.
Käk yuöp/gäät akïï:
Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC)
GPO Box 24234, Melbourne, VIC 3001
Punë: 1300 735 135
Fax: (03) 8635 6444
Wɛ̈pthäit: www.ibac.vic.gov.au
Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission (VEOHRC)
Level 3, 204 Lygon Street, Carlton 3053
Punë: 1300 891 848
Fax: 1300 891 858
Imeel: enquiries@veohrc.vic.gov.au
Wɛ̈pthäit: www.humanrightscommission.vic.gov.au
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