
 

 

Tuaany pɔ̈t de piɔ̈u 
Athöör ë Baai lɛ̈k yith 

 

Yeeŋö ye tuaany pɔ̈t de piɔ̈u? 

Thɛɛ ke akɛ̈ɛ̈l de wäl aaye tuaany de piɔ̈u ku tuɔ̈ɔ̈c de piɔ̈u bɛ̈ɛ̈i ënɔŋ kɔc. kɔc aaye dɔc wuɔɔk në tuaany pɔ̈t de 

piɔ̈u. 

Lɔ biyic de tuaany pɔ̈t de piɔ̈u aye lueel mɛn yen rɔt juak të cï akɛ̈ɛ̈l de wäl rɔt liääp ke awuɔ̈ɔ̈u de yom ku pïu tɔ̈ në 

yomic, ku cɔk kɔc juëc yök tuaany de piɔ̈u ne yomic në thaa thiin kor. 

Nyin de akɛ̈ɛ̈l de wal aye yom gɔp të cï rut dhiääm ku leer të mec; kɔ̈k aaye yiic rɛɛt ku weer nyïn röth piny në 

yomic ku liɛ̈ɛ̈pkë röth në aliir ye bɛ̈n nhial ke pïu. Nyïn ke wal aaye kuur arët ku yekënë yenëëka ye keek röth rat në 

kɔc piɔ̈ɔ̈th ku yiɛ̈nkë kɔc tuaany de piɔ̈u, ku pɛ̈lkë kɔc wëëi apieth. 

Ekënë alëu bë bɛ̈n ke rac arëtic. Nëläntöŋtɛ̈i, ke kɔc juëc aaye lɔ paan de akïm kɔɔr në thaa tök. Ekëne ee alɔjeth 

bɛ̈i ënɔŋ kɔc ke kuny de pïïr. 

Ajuɛɛr de jiɛ̈ɛ̈m de tuaany pɔ̈t de piɔ̈u acie yetɔ̈ në nyindhiɛ, ku kacïï rɔt ye looi në ruɔ̈n thok ëbɛ̈n. Në biäk ciɛɛm de 

Ɣɔ̈therelia, ëkee rɔt looi të cï akɛ̈ɛ̈l de wal tɛŋ në kön ku kol 

Tuaany pɔ̈t de piɔ̈u ee kɔc dɔm tënɔŋ yïn piɔ̈u tëtök  ka atuɔ̈ɔ̈c de piɔ̈u  — kɔc ye tuaany de piɔ̈u ke tiaam arët aaye 

kɔc ye piɔ̈ɔ̈th yuit të ɣɔɔl keek ku kɔc nɔŋ atuɔ̈ɔ̈c de piɔ̈u baŋ thin. Yenëka yen pieth bë kɔc nɔŋ piɔ̈ɔ̈th tëtök ke 

tuaany de piɔ̈u nyic ku të bïkee röth ya gɛ̈l thïn të cïï rut bɛ̈n (kön ku kol). 

Akɔɔr ba piŋ apieth mɛn nɔŋ en käjuec kɔ̈k lëu bïkë dɔm cï tuaany de piɔ̈u në yï guɔ̈p. Aaye yiic wuɔ̈ɔ̈c tënɔŋ kɔc ye 

tuaany, keekäkë, aaye kä cït yïk: 

 liɛɛr de guɔ̈p ku tuɔ̈c de guɔ̈p 

 liɛɛr de guɔ̈p ku wiir në kɔc piɔ̈ɔ̈th 

 ɣɔɔl tënɔŋ en tɔɔr, atuɔ̈r, pol de akɛ̈ɛ̈l de wal ku läi. 

 Të cïn guɔ̈p tuɔ̈c në pol ku cäth 

 Tool de mac ku tau 

 wäl ye ŋuac cï röth liääu 

Cïït ke döm de tuaany de piɔ̈u ku dɔ̈cden ee thöŋ ëbɛ̈n. 

Kä kɔɔr ba ya tak tënɔŋ en jiɛ̈ɛ̈m de tuaany pɔ̈t de piɔ̈u  cï löny keekkë: 

 aacie tɔ̈ në nyindhiɛ ku kaacie  keek ye tuaany de piɔ̈u ca tɔ̈ në ruɔ̈n thok 

 aaye kɔc juëc dɔm në thaa tök 

 aaye kɔc dɔm kɔc nɔŋ: 

 gup tëtöŋ de piɔ̈u 

 kɔc nɔŋ gup tuaany de tëtök de piɔ̈u kënë nyic (tëtöŋ kënë them paan de akïm) 

 kɔc cï tëtöŋ de piɔ̈u ke kɔn dɔm 

 kɔc ye piɔ̈ɔ̈th naŋ atuɔ̈c, kɔc tuaany ka kɔc kënnë tuaany në piɔ̈u ke dɔm 

 Kɔc nɔŋ atuɔ̈c de piɔ̈u, paan ciɛɛm de ɣɔ̈therelia aacie dik kenë akɛ̈ɛ̈l de wal rut, ku kaa ye tuaany de 

piɔ̈u ke dɔc yök  
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Yee jam de tuaany de piɔ̈u rɔt jɔɔk na? 

Ajuɛɛr de jiɛ̈ɛ̈m de tuaany pɔ̈t de piɔ̈u acie yetɔ̈ në nyindhiɛ, ku kacïï rɔt ye looi në ruɔ̈n thok ëbɛ̈n. Në baŋ ciɛɛm de 

Ɣɔ̈therelia, ëkee rɔt looi të cï akɛ̈ɛ̈l de wal tɛŋ në kön ku kol. 

Yeeŋa lëu bë tuaany pɔ̈t de piɔ̈u dɔm? 

kɔc lëu bïkë tuaany pɔ̈t de piɔ̈u dɔc yök aaye: 

 kɔc nɔŋ tëtöŋ de piɔ̈u 

 kɔc nɔŋ gup tuaany de tëtök kënë nyic(tëtöŋ kënë them paan de akïm) 

 kɔc cï tëtöŋ de piɔ̈u ke kɔn dɔm wäär thɛɛr 

 kɔc ye piɔ̈ɔ̈th naŋ atuɔ̈c ku cïkë tuaany ka kënkë tuaany në piɔ̈u 

Kɔc nɔŋ atuɔ̈c de piɔ̈u paan ciɛɛm de Australia aacie dik kenë akɛ̈ɛ̈l de wal rut, ku kaa ye tuaany de piɔ̈u ke dɔc yök 

Tënɔŋ yïn tuaany de piɔ̈u, atuɔ̈c de piɔ̈u ku cïï yïguɔ̈p ye tiit në tuaany de piɔ̈u ëka dɔm yïn 

Tuaany de piɔ̈u ee kɔc baai ku kɔc rɔɔk dɔm të cɔk en liu në kuatic thɛɛr 

Yeeŋö ye tuaany de piɔ̈u nyuɔɔth ku atuɔ̈c de piɔ̈u? 

Kɔc nɔŋ gup tuaany de piɔ̈u alëu bë tök ka käjuëc ke yeekäkë röth nyuɔɔth në ke gup: 

 yuit de piɔ̈u—ee awiiu de piɔ̈u te ɣɔɔl ë raan 

 kɔ̈ɔ̈c de wëëi 

 adhär de piɔ̈u 

 ɣɔɔl bääric 

Ke cïïtkë aaye ye nyuɔɔth mɛn cïï rɛ̈ɛ̈l ke piɔ̈u tuaany 

Acie rɔt ye lëu bë kecïtkë röth nyuɔɔth kedhiɛ të cïn tuaany në piɔ̈u, acie raan ëbɛ̈n yen ye cïtkë röth nyuɔɔth. Thɛɛ 

kɔ̈k, kɔc nɔŋ tuaany de piɔ̈u aacïkë ye nyic mɛn cïkë tuaany, ku thɛɛ kɔ̈k aayekë tɔɔnic. Tuaany de piɔ̈u ee bɛ̈n ku 

jɛ̈l në thɛɛ kɔ̈k. 

Kɔc ye nyïn tïït në tuaany de piɔ̈u aacï tuaany ke ye dɔm arët 

Kɔc nɔŋ atuɔ̈c de piɔ̈u aaye gup naŋ keekäkë: 

• wumlöör 

• kuuk de wum 

• thuɔ̈ny 

• Kuuk ku waar de nyin në pïu. 

Ke cïïtkë aaye ye nyuɔɔth mɛn cï yïk piɔ̈u baŋ nhial ku nyin tuaany. Atuɔ̈c de piɔ̈u acïï rɔt ye nyuɔɔth në kɔ̈ɔ̈c de 

wëëi ku yuit de piɔ̈u. 

Lëu banaŋ tuaany de piɔ̈u? 

Në kɔc keedhoŋuaniic ke raan tök anɔŋ guɔ̈p tuaany de piɔ̈u ku ka ye jɔɔk në gɛɛr de run në pïïr de raanic. Acïï kɔc 

ye dɔc nyic mɛn nɔŋkeek gup tuaany de piɔ̈u agut kɔcdït. Yen apieth ba takic tënɔŋ en cïït ye röth nyuɔɔth në yï 

guɔ̈p, caar yï guɔ̈p apieth mɛn nɔŋ dɛ̈t cï rɔt caal kenë yen ke them paan de akïm. 

Tuaany de piɔ̈u alëu bë tɔ̈ tënɔŋ yïn piɔ̈u wiir ku atuɔ̈c de piɔ̈u ka tënɔŋ ë raan rɛ̈ɛ̈r keyïn baai guɔ̈p tuaany de piɔ̈u, 

ka tënɔŋ yïn guɔ̈p cïït ke tuaany de piɔ̈u : 

• yekë bɛ̈n ka yekë röth looi në thaa tök në ruɔ̈n thok 

• yekë röth looi wakɔ̈u ka miäkduur në duakduak 

•   yekë röth looi tënɔŋ en lon thiek ca looi ka të cïn cath, të cïn wuɔɔk ku 

• Dɔckë jäl të cïn lɔ paan de akïm bë lɔdɔɔc. 
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Në kɔc yiic keeŋuan ye ɣɔɔl ku nɔŋkë piɔ̈ɔ̈th atuɔ̈c ke raan tök anɔŋ guɔ̈p tuaany de piɔ̈u, apieth ba nyic mɛn ye 

tɛɛŋ de akɛ̈ɛ̈l de wal tuaany de piɔ̈u ca dït nyïn në kɔc gup.  

Nanɔŋ guɔ̈p atuɔ̈c de piɔ̈u ku ye piɔ̈u yuit, cie ye wëëi apieth ku ye piɔ̈u näk keyï lɔɔr paan de akïm bë yïn lɔcaar 

guɔ̈p. Anɔŋ tuɛɛny kɔ̈k ye rɛ̈ɛ̈l ke piɔ̈u thiöökiic, ku loikë röth ëke ye tuaany de piɔ̈u ëya. 

Yeeŋö ba looi ba rɔt gël në tuaany de piɔ̈u eman ruɔ̈te? 

Ajuɛɛr de jiɛ̈ɛ̈m de tuaany pɔ̈t de piɔ̈u acie yetɔ̈ në nyindhiɛ, ku kacïï rɔt ye looi në ruɔ̈n thok ëbɛ̈n. Në biäk ciɛɛm de 

Ɣɔ̈therelia, ëke pieth bï raan ëbɛ̈n piŋ mɛn ye tuaany tuɔl të cï akɛ̈ɛ̈l de wal tɛɛŋ në kön ku kol, ku jɔl ya të bë kɔc 

röth gɛ̈l thin të cï tuaany loony. 

Kɔc tɔ̈ në baai yic kedhiɛ apieth bïkë cïït ke tuaany de piɔ̈u nyic ku käŋ keeŋuan yee ke loi bë raan cï tuaany kony  

acän bïkë të yennë raan dɔc kuony thïn nyic të cen tuaany në piɔ̈u 

Gël de rɔt të cïï tuaany de piɔ̈u nyin dït në kɔc gup 

kɔc kedhiɛ cïï tuaany de piɔ̈u ke löny paanden aakɔɔr bïkë: 

 piöc në tän de tuaany de piɔ̈u ku kë bïkë  keek yaa looi të cïï thɛɛ ke rut ku lööm de akɛ̈ɛ̈l de wal bɛ̈n 

 të lëu en rɔt, ëka bï röth ya ɣooc të tueenyë dëŋ ke pen de thiɛ̈r ku thiɛ̈r ku rou — ee të ye yom pɔ̈të ke 

dëŋ kën guɔ tuɛɛny, Lɔɔr ɣöndu ku thiɛ̈k ɣötthok ku awëër ku na tɔ̈ makäna ee piny kɔ̈l bë liir/tuc ke 

lieep emääth bë riŋ. 

 nɔŋ aciir de tuaany de piɔ̈u ku ba käŋ keeŋuan yee ke loi bë raan cï tuaany kony dɔc ya looi të cïn e yɔ̈k 

në yïguɔ̈p, të cïne keek lɛ̈k yïn në akïmdu 

 naŋ wɛlkuun ke dɔ̈c de tuaany de piɔ̈u ye tɔ̈ keyïn në thɛɛ ye akɛ̈ɛ̈l de wal ke tɛɛŋ ku ba të yenë yen luɔi 

thïn nyic (kë ca ciɛt apieth) 

 Nyïn ya tïït apieth në juɛŋ bï tuaany de piɔ̈u rɔt juak ku te yen kɔc dam thïn të kenë kɔc nyïn dɔc tïït në 

yen tënɔŋ en raan tɔ̈ keyen ka të kën yïn rɔt ca dɔɔc në tuaany de piɔ̈u në acïïrnhom 

Kë ba mat keekä cïke nyuɔɔth tueeŋë, ee gël bïn rɔt gël në tuaany. 

Ba rɔt muk wudɛ̈ tënɔŋ yïn guɔ̈p tuaany de piɔ̈u 

Tëtɔ̈ tuaany de piɔ̈u keyïn, ke muk në yïnhom bë yïn ya caar guɔ̈p në nyindhiɛ acän bë tuaany ya tiit nyin apieth në 

yïguɔ̈p ba pïïr. 

Apieth bë acir de gël de tuaany de piɔ̈u ya tɔ̈ ne yïnhom ne nyindhiɛ bë yïn ya caar guɔ̈p ku ba kä cïke lɛ̈k yïn ya 

looi, yeetɔ̈ we wɛlku në nyindhiɛ të cɛth yïn, keekäkë, aaye yïn kɔn kony tueeŋ të cïï tuaany de piɔ̈u yïn guɔ dɔm 

Gël de rɔt tënɔŋ en cïït ke tuaany de piɔ̈u tɔ̈ kenë yïn 

Të yïn ye yök ke nɔŋ cïït ke tuaany de piɔ̈u tɔ̈ në yïn, keyï lɔɔr bë yïn lɔcaar guɔ̈p acän bë nyic mɛn tɔ̈ ka liu 

Na cï tuaany de piɔ̈u yïn guɔ yök wenë nɔŋ cïït ye ye nyuɔɔth në yï guɔ̈p mɛn cë tuaany yïn dɔm keyï kuany käŋ 

keeŋuan yee ke loi bë raan cï tuaany kony cök  bïn ke rɔ̈t kony  ku lɔɔr të de caar de guɔ̈p 

Gël de rɔt të cïn guɔ̈p kɔn naŋ tuaany de piɔ̈u thɛɛr 

Jam wenë akïmdu në baŋ de tuaanyduɔ̈n de piɔ̈u ku thiɛ̈ɛ̈cë kë ba looi bïn pïïr apieth— në baŋ bïn tuaany de piɔ̈u 

gɛ̈l thïn të cïï rut dhiääm ku löny akɛ̈ɛ̈l de wal. 

Gël de rɔt tënaŋ yïn atuɔ̈c de piɔ̈u 

Nanɔŋ guɔ̈p atuɔ̈c de piɔ̈u ke nyic mɛn bïn tuaany de piɔ̈u dɔc yök, agut cï tëtɔ̈ tuaany pɔ̈t de piɔ̈u në yomic. Na ye 

yïguɔ̈p yök ke nɔŋ cïït ke tuaany de piɔ̈u kɔɔr bïkë yïn dɔm, kä cït yïk yuit de piɔ̈u ku ɣɔɔl cï röth mat kenë atuɔ̈c de 

piɔ̈u, keyï jam wenë akïmdu ba nyic mɛn ca tuaany ka kënnë tuaany në piɔ̈u. 
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Nanɔŋ atuɔ̈c de piɔ̈u yetök ërïr, keyï jam wenë raan ye wal ke paan de akïm gam ku bë të yennë atuɔ̈c de piɔ̈u 

daac thïn lɛ̈k yïn ku jɔl yaa të yïn rɔt muɔ̈k thïn bë tuaany de piɔ̈u yïn cuk dɔm. Keekäkë aanɔŋiic kä cït yïk wɛl ke 

atuɔ̈c de piɔ̈u yeke ɣaac ɣön de wal ke akïm. 

Na cï cïït ke tuaany de piɔ̈u röth nyuɔɔth në yï guɔ̈p keyï kuany käŋ keeŋuan yee ke loi bë raan cï tuaany kony bïn 

ke rɔt kony ku lɔɔr bë yïn lɔcaar guɔ̈p në akïm 

Akɔɔr ba nyic në yïnhom apieth në thɛɛ ruɔ̈t ke löny de akɛ̈ɛ̈l, neem, Melbourne Pollen Count and Forecast miɛ̈ɛ̈të 

guŋ de wël në telepuunic ka kompiötɔ du yic, neem Deakin AirWatch ëya 

Ba nyic adɛ̈ e thaa bë jiɛ̈ɛ̈m de tuaany pɔ̈t de piɔ̈u rɔt looi? 

Tuaany pɔ̈t de piɔ̈u aye lɛ̈k kɔc në Biktoria jɔɔk në 1 kön 2017 agut cï 31 kol 2017 ( thɛɛ ye akɛ̈ɛ̈l de wäl ke tɛɛŋ) 

Miɛ̈ɛ̈te guŋ de wël ke tuaany de piɔ̈u në kompiötɔ yic, aba yök në Google Play ka App Store, ku kiɛ̈të ke thaa de 

paanduɔ̈n bë yïn nyuɔ̈th të bïï jiɛ̈ɛ̈m de tuaany pɔ̈t rɔt looi thin. 

Yee kuɔɔny yök nö 

kuɔɔny de wal 

Në baŋ de kë cï rɔt tɛ̈ɛ̈m keyï cɔl guɛu keediäk (000) 

kɔc ke tïït de nyïn de akïm thiɔ̈k keyïn 

Akïmduɔ̈n Baai 

Të thiɔ̈k yenë wal ɣaac thïn. 

AKÏM KE TÏÏT DE NYIN AAYE KE CƆƆL NË puun: 1300 606 024— në wët de nyïny de pïïr (thɛɛ ke 24 në wikic) 

Akïïm Ke Baai, telepun: 13 tuaany(137425) caar de guɔ̈p paandu (wëu juëc) 

Information about asthma wël ke nyïny de tuaany de piɔ̈u 

Asthma Athruɛlia Telepun de kuɔɔny . 1800 ASTHMA (1800 278 462)  

National Asthma Council de  Athruɛlia Telepun. 1800 032 495  

Asthma Athruɛlia  Asthma App – ee kueer piɔlic yenë kɔc yiɛ̈n nyïny de wël ke tuaany de piɔ̈u, dɔ̈c ku käke akïm de 

piɔ̈u, käke daai, acir de gël, käke kuny de rɔt keeŋuan 

Wël ke nyïny de atuɔ̈c de piɔ̈u 

ASCIA (Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy) 

Na kɔɔr yekënë ba lööm ke ye kitap cï wälbei keyï cɔl telepun 1300 761 874 këdɛ̈t ye wël 

luath 13 36 77 wenë gäärë wuɔɔk në environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au 

Aci gam në löŋ ku tɛ̈ɛ̈u biyic Akuma de Bïktoria, 1 Treasury Place, Melbourne 

© State of Victoria, Department of Health and Human Services November 2017. 

Atɔ̈ në www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma 

 

http://www.melbournepollen.com.au/index.php/forecast
http://www.deakin.edu.au/airwatch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naturallybeing.fireready&hl=en
https://itunes.apple.com/au/app/vicemergency/id356559665?mt=8
https://www.nationalasthma.org.au/
https://itunes.apple.com/au/app/asthma-australia-asthma-app/id1057041779?mt=8
https://www.allergy.org.au/
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