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KË YENNË AJUIƐƐR KËNNË LOOI (PURPOSE) 

Kë yennë ajuiɛɛr kënnë looi ee bï yïn ya juiɛ̈ɛ̈r tɛ̈n bennë thukulda (Our college) tuɛnytuɛɛny 

thiääk kennë Coronavirus (COVID-19) ya mac thïn në thɛɛ juëc yennë mïth mat kennë kɔc 

ëke dhiɛ̈th keek, ku jɔl ya kɔc luui në thukulic në thaŋ bennë dhuk në thukulic në Term 2, 

2020. 

 

Truganina College acï rɔt gam bï mïth ya yiɛ̈n ɣän piɛth ke piööc ënɔŋ mïthkuɔɔn ke thukulda 

ku jɔl ya dupiööckuɔ. Wɔ ye raan ëbɛ̈n thiɛ̈ɛ̈c në thukulic ago lööŋ cï ke tääu ya kuanycök 

ago wuɔɔk ya cɔk gɛm kuɔɔny lɔgɔk lëu bï kɔc ya kony në ye thaa kënnë. Wɔ nɔŋ luɔɔi në 

gël de ye tuany de COVID-19 në Bïktoria ago rɔt tek piny.    

 

KË TƆ̈ NË YE AJUIƐƐR KËNNË KƆ̈U (BACKGROUND) 
Truganina College ee lööŋ cï keek luɛɛl biyic në akutnhom de thukul ku piööc (Department of 

Education and Training) ya kuanycök cï mɛn de, Health and safety advice for return to 

onsite learning in the context of COVID-19 mɛn lëu bï keek ya yök në wɛbthait de 

akutnhomic në Coronavirus (COVID-19) website. 

 

Kuɛɛr yennë ke käŋ nyic (SCOPE) 
Ë lööŋ käkë aye keek tääu ënɔŋ raan ëbɛ̈n ye tɔ̈ në Truganina College ku wuɔ̈tken kedhiɛ. 

Ëkënnë ee ya kɔc cïï mɛn de kɔc lui në thukulic (madiir, dupiööc ku kɔc ye piööc kuɔny), kɔc 

ëke dhiɛ̈th mïth kedhiɛ / kɔc ye nyïn tïït në keek mɛn ye dac bɛ̈n në thukulic në nyindhiɛ ku jɔl 

ya mïth piööcë keek kedhiɛ. Ëkënnë ëyadëŋ ee kamaankuɔn ye dac bɛ̈n në thukulic mat 

thïn.  

 

Kä kɔɔr keek (REQUIREMENTS) 

Bɛ̈n ku ba tɔ̈ në thukulic (Attendance on-site) 

Akutnhom de thukul ku piööc (Department of Education and Training – DET) ee kɔc jääm wulë: 

Töŋ thiekic lëu bennë wuɔ̈t ye bɛ̈n në thukulic röth ya tiit ku bennë tuaany de coronavirus 

(COVID-19) ya gël ago rɔt cie thiɛ̈i piny, ee bï raan lui në thukulic, mɛnh de thukul ku jɔl 

ya kɔc thii kor cï keek yök ëke tuaany ya dac nyaai në thukulic ku bïkkë ya tɔ̈ baai. 

Në kë cennë yen deet mɛn koorë thiɛ̈i ë rɔt piny de tuaanyë ya kë kor areet, kɔc lui në 

thukulic ku jɔl ya mïth cï keek yök ëke nɔŋ gup tuaany aabï keek ya tïŋ apiɛth në thukulic 

në ye thaŋ kënnëic ku kuɔɔny de akïïm abï ya dac gäm keek në akïïm cï keek piɔ̈ɔ̈c.  

 

 

 

 

Lööŋ ke COVID-19 bïnnë ke bɛɛr lɔ dhuk në thukulic. 

 
Truganina College 
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Në kë cennë ye deet mɛn yennë kueer töŋ dïït lëu bennë tuaany ë coronavirus (COVID-19) 

rɔt thiäi piny arëët në thukulic ee bï ya naŋ kaam ënɔŋ kɔc ŋuän, ku në ye kënnë ke ka 

thiekic arëët bï aden de kɔc ye nem në thukulic ya tekic ago döŋ ke ye kɔc lik nɔŋ kä thiekic 

yekkë keek kuɔ̈ny thukul kee bï keek ya puɔ̈l bïkkë bɛ̈n në thukulic. 

Ëkënnë eye nyuɔɔth ke kë bukku ya looi në thukuldaic ee kënnë: 

 Kɔckuɔn ke lui kedhiɛ kennë wuɔk ku mïth ke thukul cï keek yök ëke tuaany abï ya dhil 
rëër baai. 

● Kɔc ëke dhiɛ̈th mïth/kɔc ye nyïn tïït në mïth ke thukul nɔŋ tuɛnytuɛɛny riliic cï keek 

yök (agut cë kɔc nɔŋ tuɛnytuɛɛny riliic cïï lëu bï keek dac nyaai), abï wël ke jiɛ̈ɛ̈m ya 

yök ënɔŋ akïm ku jɔl ya käjuëc kɔ̈k ke kuɔɔny ago kɔc ya cɔk nyïc tak në kë bï looi, 

mɛn bennë piööc de mïth ë thukulic ya puɔ̈l ka bï ŋoot ke loi. Ku ka kɔɔr ba nyic mɛn 

bennë kee wëlkë röth ya geer në tɛ̈n bennë tuany de coronavirus (COVID-19) ya tɔ̈ 

thïn në Bïktoria. Ëkënnë atɔ̈ në lööŋ cï keek gɔ̈ɔ̈r në  DET Health Care Needs . 

● Kamaan bï ya bɛ̈n në thukulic aabï keek ta tekiic agokë döŋ ëke ye kɔc lik nɔŋ kä 

thiekic yekkë keek kuɔ̈ny thukul kee bï keek ya puɔ̈l bïkkë bɛ̈n në thukulic. (Cï mɛn 

de, pial ë guɔ̈p de meth ku luɔɔi de käkɛɛn ke pïïr, dupiööc ye buɔ̈k juiir, kɔc ye luui 

bïkkë käŋ ya kony të kɔɔr bï keek riääk). 

● Kɔc kɔ̈k ye lui në thukulic, aye kɔc cïï mɛn de kɔc ŋuɛ̈n ke mïth cï röth ya gam bïkkë 

ya luui abac. Keek kee kɔckë aye keek pëën bïkkë cië bɔ̈ në thukulic në ye thaŋ 

kënnë. Kä bï keek looi kedhiɛ kɔɔr kɔc ŋuɛ̈n ke mïth (cï mɛn de, Kuɛ̈n miäkduur në 

1:1 kennë kɔc ŋuän, kɔc ye luui abac ku ɣän amatnhom yennëke wëu ke thukul kut 

thïn) acï keek thiöök thook në yemɛnnë agut cë kööl bennë ye bɛɛr lueel.  

● Wɔ ye kɔc ke mïth kedhiɛ / kɔc ye nyïn tïït në mïth nɔŋ piɔ̈ɔ̈th kä bïkkë keek ya 

jäämic kennë raan lui në thukulic, ago kë ya cɔ̈ɔ̈t në telepuun wennë bïkkë ya gät në 

yimeeil. Na kaarkë bakkë amat looi ke kɔc thiääkiic (cï mɛn de, amat cï juiir ke bï 

looi në kaam de kɔc ëke dhiɛ̈th mïth ku dupiööc) ke ka kɔɔr bï kɔc ya naŋ kaam de 

1.5 Metres në kɛmken   

● Akut dïït tueeŋ de akïïm ye kɔc tiit gup në tuɛnytuɛɛny në Authërelia (The 

Australian Health Protection Principal Committee - AHPPC) aacï kɔc jääm 

në löŋ wään thɛɛr cï tääu yennë mïth kee thiɛ̈ɛ̈r tɔ̈ në dhöl töŋ de piööcic 

(10 students per class) acï nyaai në yemɛn ku dhɔ̈l ke piööc aacï dhuk në 

tɛ̈n thɛɛrden.  

● Ɣän yennëke mïïth ɣaacwei në thukulic abï keek liep thook ku ka bennë ya cɔ̈ɔ̈t 

në kuin bï ya cɔɔl ALIIRIC (ONLINE orders only) yetök. Ku ka bï ya mïïth thii kor 

keek bï keek ya ɣaacwei thïn mɛn bï keek ya lööm në thɛɛ cennë kɔc laau.  

● Pol në kɛm ke thukuul yennë mïth kenhïïm määt tëtök [cï mɛn de thura de kɛm ke 

thukuul] aabi keek ya looi në aliiric wennë bï keek ya thiöök thook.   

● Paaret de thukul (School assemblies), lɔ biyic de thukul (excursions), niin wei 

de thukul (camps) ku jɔl ya käjuëc kɔ̈k cïï yiic thiek yennë kɔc kenhïïm määt, 

aabï keek nyaai në ye thaa kënnë agut cë thaŋ bennë ye bɛɛr lueel në kööl 

peei. Ëkënnë ee ye mat ëbɛ̈n agut cë nïn cï keek kuɛ̈nybei në 2021 yic ku 

bennë ke thukul cɔk lɔ cath biyic wennë diɛ̈r në lɔ̈ɔ̈r dïït käu, ku ye kënnë 

abennë wël ke jiɛ̈ɛ̈m ya gäär në aliiric.    
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Bɛ̈n në thukulic ku dhuk baai 

DET acï kɔc jääm në kee käkë: 

Në kë tueeŋ yennë tuany ë Coronavirus (COVID-19) rɔt dac thiäi në ɣän ke 

thukuuliic ee rɔt looi në kaam de kɔc ŋuän, ke kɔɔ̈c yennë kɔc kɔ̈ɔ̈c ëke thiääk yic 

abï ya puɔ̈l, në thɛɛ yennë mïth lɛɛr në thukulic ku thɛɛ ye keek dhukciɛ̈ɛ̈n.  

Ëkënnë eye nyuɔɔth ke kë bukku ya looi në thukuldaic ee kënnë: 

● Wɔ ye kɔckuɔn ke luɔi ku kɔc ëke dhiɛ̈th mïth / kɔc ye nyïn tïït në mïth ya naŋ kaam 

de 1.5metres në kɛm de kɔc ŋuän ku bɛɛp de ɣööt ke piööc, ago kɔc ɣööt ke piööc 

cië e thiɔ̈ɔ̈ŋ arëët ku cïï kɔc kenhïïm ye määt në thukulic ku jɔl ya ɣän kɔ̈k thiääk 

kennë thukul.  

● Ago mïth ke thukul cië ya gäm thɛɛ bï keek ya liääp kennë kɔc ŋuän në thukulic ku në ɣän 
yennëke lɔ në thukulic, ke wɔ bï: 

○ Thɛɛ bennë ke mïth ya jɔt abi rɔt jɔɔk ne Aköl ë rou (Yom talataa) ke pɛɛi ye nïn 

25, Pɛn de Dhiëc, 2020 ku mïth bïkke ya jɔt abï ya bɛ̈n ne 

Jɔ̈k de piööc  

2:50pm Run de  1 

2:55pm 

Run de 2  

○ Bï raan ŋuɛ̈ɛ̈n ëdhiɛ̈th meth ya thiɛ̈ɛ̈c ago ya bɛ̈n në thukulic në thɛɛ ye thukul 

keek kɔɔr ku bï thukul ya yuɔ̈p në telepuun wennë bï ke ya gät në yimeeil të ben 

rɔt lëu.  

○ Ɣän yennë ke pol thïn në kura abï keek ya thiöök thook në thɛɛ cennë pol thök wennë 
të cennë thɛɛ ke piööc thök. 

○ Wɛɛië kɔc piɔ̈ɔ̈th ago kë thiɛ̈c cennë kɔc röth ya jak yen bïkkë ya lööm. 
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Nyɛɛi de acuɔl (Hygiene) 

DET acï kɔc jääm në kee käkë: 

Raan ëbɛ̈n älëu bï rɔt ya tiit në wɛ̈k de cin ago tuany de coronavirus (COVID-19) rɔt cië 

thiɛ̈i piny, në kë de wɛ̈k ëcin ku nyɛɛi de acuɔl në yï guɔ̈p 

Ëkënnë eye nyuɔɔth ke kë bukku ya looi në thukuldaic ee kënnë: 

 

● Kɔc lui kedhiɛ lui në thukulic ku jɔl ya mïth piööcë keek abï ke cin ya wääk apiɛth ku bïkkë 
kegup ya tiit në acuɔl. Yee kënnë abï rɔt ya looi në thɛɛ bïï keek në thukulic, në thɛɛ kën 
keek guɔ cam ku të cïï keek thok në cäm, në thɛɛ kɔɔr bï keek ke wuum thɔɔny, të cï keek 
ɣɔɔl, të cï keek tïïm, wennë të cï keek lɔ në päkäna yic. Ëkënnë abï ya kuanycök në raan 
luui në thukulic të kɔɔrë yeen.  

● Na ye të liiuë thabuun ku pïu, ke kä ye käm nɔ̈k ye keek thuɔɔth në kɔc cin (hand 
sanitiser) abï keek ya cɔk tɔ̈ ɣön tɔ̈nnë kɔc thïn.    

 Kɔc lui në thukulic abï kä ye käm nɔ̈k ye keek thuɔɔth në kɔc cin (hand sanitiser) ya thiɔ̈ɔ̈ŋ 
ke kën yic guɔ thok.  

 Mïth ke thukul abï dhil ya bɛ̈n në thukulic kennë akïjɛ̈ɛ̈c kɛɛn ke pïu bï keek ya dek (ku cï 
thiɔ̈ɔ̈ŋ në pïu) në thukulic ku ka cïï keek bï bɛɛr ya kɔɔr bïkkë ya dek në ɣänkeen thɛɛr ye 
keek dek ë pïu në thukulic në ye thaa kënnë.   

 Kɔc lui ne, thukulic ku mïth ke thukul aabï keek ya yɔɔk bïkkë jäthken ya weec kɔ̈ɔ̈th 

në nyindhiɛ. Lööŋ yennë keek piɔ̈ɔ̈c në jääth abi, ŋoot ëke tɔ̈ tëden ku në ye kënnë 

ke meth acï jääthde bï ya yök në nïn ke thukul yiic ëbɛ̈n. 

● Rɔm de kuïn äbi ya nyaai. 

 
Ajuiɛɛr bennë ya piööc ku guiɛ̈ɛ̈r de të yennë piööc looi thïn ku thɛɛ yennëke lääu 

DET acï kɔc jääm në kee käkë: 

 Kaam de 1.5 metres cï gɔ̈ɔ̈r ëtënnë acïï rɔt bï ya lëu në thɛɛ kɔ̈k. Kam në kɛm ke 

kɔc athiekic arëët ënɔŋ kɔc ŋuän.  

 Bï ya them bï kɔc ya cɔk cië ye röth yök (në dhöl de piööcic wennë run ke piööc) 

abï ya looi cï të cennë yen luɛɛl thïn në ajuiɛɛr de tëŋëic de tuaany ë coronavirus 

(COVID-19) ago rɔt cië thiɛ̈i piny në thukulic. 


