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Dinka 
 
New Child Safe Standards  

Information Sheet 

 

Käpiɛth Jöt ke Pial ë Meth ku bë Pial Meth cɔla ril aabë jɔk paanë Victoria kë Alɛthbor 
ee nïn 1 2022 

Käpiɛth Pialë Meth (Käpiɛth) ee jɔ̈k Victoria në Kön ic 2016. Bat/thökë run ke dhïc, acuk tïŋ të ye 
Käpiɛth pial cök piny thïn tënë mïth ku kɔc/rör thii.  

Gɛraa aayeke loi ago käkuan Piɛth loi bïkï riɛl ëyɛ.  

Akutnhïïm1 ye Käpiɛth kuöm piny abë wïc bë latueŋ kenë Käpiɛth jöt në 1 Alɛthbor 2022 yic Agut 
cïë dhamɛnë, Käpiɛth tɔ̈ ëmɛn aaye röt loi. 

Kä wïckë në Käpiɛth jöt ku kuen ke bic kek loiloi dhil bë akutnhïïm ke looi bïk mïth muk kɔc/rör thii 
apiɛth. Aaye kë lacök gam tënë akutnhïïm kuka ke cök kuany kenë Käpiɛth në ɣän kɔ̈k ke Athurelya. 

Käŋ cï akutnhïïm loi wɛ̈nthɛɛr bï kek mïth ku rör thii muk apiɛth abë ke kony bïk latueŋ adik kenë 
Käpiɛth jöt. Në ɣän kɔ̈k yiic, akutnhïïm abë wïc bïk ger wälë loi kï löŋdɛn e mɛn de pial meth, kä 
piööc ke ku ciɛɛŋ de akutnhom ago tuöm kenë Käpiɛth.  

Thöndɛ̈t ku nyuuth abë gam në Amatnhom/Akutnhom ku kɔc kɔ̈k käŋ cök në pɛ̈i bi yiic tueŋ ago 
akutnhïïm kony bïk lɔ në Käpiɛth jöt yiic kë Alɛthbor ee nïn 1 2022.  

Eeŋu bë wääc? 

Acɔk aalɔnë thöŋ yen kenë Käpiɛth ke Pial Meth tɔ̈ ëmɛn, gɛraa riliic anɔŋiic kä jöt wïcke: 

• ku bë anïn/bɛ̈i ku wuöt tɔ̈ në luɔi Akutnhïïmiic mat thïn ago mïth ku kɔc kor muk apiɛth 

• tënë tɛ̈ɛ̈uë thïn në piathde mïth Aboriginal ku kɔc kor (rör thii) 

• kubïï rɛ̈ɛ̈c de lɛ̈ɛ̈të meth në ɣän ɣɔnlain ic mac 

• në thiääk de kenë kuum, aguɛɛr/ajuiɛɛr ku dhöl kuany cök ago mïth ku kɔc kor muk apiɛth. 

Eeŋu wïc bï akutnhïïm loi ëmɛn? 

Kubïï Käpiɛth jöt guiir akutnhïïm alëu bïk: 

• käpiɛth jöt ŋic ku kë ger rot kë ke bë kuen në Eeŋu loi rot? Tïŋë yic de Këpiɛthë Pialë Meth 
jöt, eeŋu ger rot? Thɔ̈ɔ̈ŋë ëmɛn ku Käpiɛth jöt de Meth ku thiëcthiëëc ee Coolë Thïëc. 

• tak kä ye akutnhomdu wïc bë loi ku bë tuöm kenë Käpiɛth jöt kë Alɛthbor ee nïn 1 2022 ku 
jɔk në ajuiɛɛrke gɛ̈ra ëmɛn.  

• gämë tɛ̈ɛ̈n ku bï yï gät të gɛm akutnhom thön jöt ku nyuuth ago akutnhïïm kuɔny bïk lɔ në 
Käpiɛth yiic. 

 
1 Käŋë kä thiääk nyuɔɔth kedhiɛ tënë 'kä rekröt tɔ̈' aacï waar në ye warɛŋ kënë yic kenë 'akutnhom/akutnhïïm' në wɛẗë 
wël dac yökë këdɛ.̈ Kë rekrot tɔ̈ aye ciäät në bakë 3(1) de löŋ ë 2005 de lajik mïth ku pialdɛn ku dɔm kä tɔ̈ wɛn̈ piɛth kenë 
käke Pial Meth. 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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Ee käko kek ye Käpiɛthë Pialë Meth jöt? 

Anɔŋ Käpiɛthë Pialë Meth jöt ke thiäär ku tök: 
 
Këpiɛthë Pialë Meth jöt 1 – akutnhïïm aaye tëde ciɛɛŋ piöl loi të wɛ̈n ye ciɛɛŋ lääu ic ku thɔ̈ŋ 
wääc ku ŋïc de mïth ke Aboriginal ku kɔc kor aye ke theek ku ŋicke looi 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 1, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

1.1 Riɛl de meth bï yen ciëŋdɛn nyuɔɔth ku yekï yiɛnydɛnë ciɛɛŋ loi në miɛtë piöu aye wai piöu ku 
ye kuɔny. 

1.2 Aciɛɛr aayeke nuɛt në akutnhomic wɛ̈n ye kɔc ke luɔi kedhiɛ loi bïkï ya tɔ̈ kë cë röt juiir kubïk 
gam ku leckï riɛl de ciɛɛŋ Aboriginal ku det kï thiɛkëyicde tënë piathde ku pialde mïth ke 
Aboriginal ku kɔc kor. 

1.3 Käŋ ajuiɛɛr aayeke dɔmiic në akutnhom ago loi bë cïën atek thok ee tïŋ në akutnhomic, jɔ̈p 
nhom cïï boŋ piny. Gɛrë ɣän thii tïɛ̈c ke atek thok aayeke jäämiic kenë käjuëc kɔc bɛ̈r.  

1.4 kutnhom ee kony apiɛth ku ke mɛ̈të cin thïn në luɔic kuany cök ku mɛ̈të thïn në e yic në mïth 
ke Aboriginal, kɔc kor ku aniënkɛniic. 

1.5 Lööŋ Akutnhom kedhiɛ, dhöl kuɛny ke cök, ajuiɛɛr ku dhöl loi keek ëbɛ̈n aaye piathë ciɛɛŋ 
cak ku tëde ciɛɛŋ amatnhom ku tuum/mɛ̈t kenë kä wïc mïth Aboriginal keek, kɔc kor ku 
aniënkɛn/bɛ̈ikɛc. 

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 2 – Pialë meth ku piathde aacï ke nuɛɛt në bääny akutnhomic, kuum 
de bääny ku ciɛɛŋ 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 2, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

2.1 Akutnhom ee gɛmë rot loi në juɔ̈ɔ̈ric loi tënë pialë meth.  

2.2 Ciɛɛŋë pialde meth aaye looi ku juiir në kanɛt yiic kedhiɛ de akutnhom mënë nhial lɔ piny ku 
ye cök piiny lɔ nhial.  

2.3 ajuiɛɛr ke kuum akuma ee cökë pinyde pialë meth looi ku löŋ de nyiɛc rëër në kanɛt yiic 
kedhiɛ.  

2.4 löŋ de ŋiɛc rëër ee kä kuɛny ke cök gam tënë kɔc lui ku kɔc cë röt gam në biäkde rëër piɛɛth 
ŋɔ̈th ku mäkthuliyaa.  

2.5 Aciɛɛrë muŋde riääk aayeke nhïïm tääu në gël kɔ̈u, dɛ̈ɛ̈t ku ciɛɛthë yic de riääk tënë mïth ku 
kɔc kor.  

2.6 Amëluui (kɔc lui) ku kɔc cë röt gam aaye loiloidɛn deetiic në biäkde römë thön ku muök de kä 
cï gät piny.  

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 3 – mïth ku kɔc kor aayeke yiën riɛl në biäkde yithkɛn, bïk ke cin mat 
në atɛ̈ɛ̈k riöök pïrdɛn kuka ye lööm ëke cï tääu në kɔc nhïïm 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 3, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

3.1 Mïth ku kɔc kor aayeke lɛ̈k në biäkde yithkɛn kedhiɛ, anɔŋ yïk pial, thön ku mɛtë rot thïn.   

3.2 Thiɛkë yic de määth aye ŋic ku kuɔny tënë rïc aye wɛi, ago mïth kuɔny ku kɔc kor bïk ya rëër 
në pial ku bïk röt cuöke wëëŋ. 

3.3 Të wɛ̈n thiääk thok kenë döök wälë yiɛnyde yic, mïth ku kɔc kor aayeke gäm yök de ajuiɛɛr 
ee gël në lɛ̈ɛ̈të tɛ̈ɛ̈c de mïth ku thön thiökic thiääk thook në dhël piɛɛth de run.  

3.4 Kɔc lui ku kɔc cë röt gam aayeke bɛ̈i në cït ke rɛ̈ɛ̈c yic ku juiir dhöl piɛth ke mïth yiic ku kɔc 
kor agokï wëlkɛn ya luɛɛl bic, bïk ke cin aamat në luɔɔi ë tɛ̈kiic ku luelkï wëlkɛn. 
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3.5 Akutnhïïm anɔŋ aciɛɛr cïk tääu piny bïnë ke ciɛɛŋ cɔl alatueŋ wɛ̈n ye mɛtë cin në luɔiic kuany 
cök kuke kë ye mïth tääu ku kɔc kor. 

3.6 Akutnhïïm aaye purthaa gam tënë mïth ku kɔc kor agokï ke cin mat në luɔɔiic kuka ye ya 
mäkthuul në käkɛn juarkïke, ku yenë kënë ee labïnh de piöu cɔla ril ku mukë röt thïn. 

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 4 – wuöt ku bɛ̈ɛ̈i aayeke lɛ̈k, kuka ye mat thïn në cotë nhial de pialë 
meth ku piath 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 4, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

4.1 Anïn/bɛ̈i aaye mɛt thïn në tɛ̈k riöök mïthkɛn.  

4.2 Akutnhom e anïn ku wuöt cuöt rot ku jɛm kenë keek kë lääu në biäkde dhölë pialë meth ku 
thön thiääk thook aye yök.  

4.3 Anïn ku wuöt anɔŋ kë luelkï në latueŋ ku ciɛɛthë yic de lööŋ ke akutnhom ku loiloi piööcë.  

4.4 Anïn, kɔc ë nyïïn tïït ku wut aayeke lɛ̈k në tën ye akutnhom lui ku muk/mɛ̈c thïn.  

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 5 – Thɔ̈ɔ̈ŋë tëk aŋic loi ku kä wääc thek wïc keek në löŋic ku në luɔɔi ë 
piööcic 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 5, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

5.1 Akutnhom, nɔŋ yïk amëlui (kɔc lui) ku kɔc cë röt gam lui yic, ee ɣälɛt ke mïth deetiic ku kɔc 
kor, ku gɛm kuɔny ku dhukë nhom tënë kɔc ŋɔ̈ŋ nyïïn. 

5.2 Mïth ku kɔc kor aaye yök ke thön, kuɔny ku ajuiɛɛr ke thïëc ë dakë piöu në dhöl piɛth në 
ciɛɛŋ, ee röt yök/caath ku puɔlic në dɛtde. 

5.3 Akutnhom eeye nhom tääu në kä kɔ̈k ee mïth ku kɔc kor tɔ̈ kë ke cë rïäï wïc yii, mïth ku kɔc 
kor nɔŋ akölköl de ciɛɛŋ ku thoŋ kuötic, kɔc wɛ̈n cï lëu bïkï cieŋ baai, ku mïth nyïr ee nyïr kɔ̈k 
tääc/lööm, mïth rör ee rör kɔ̈k tääc/lööm, amatrou, akathɛr ku amatrou ku kɔc kor.   

5.4 Akutnhom eeye nhom tääu në kä kɔ̈kiic tënë mïth Aboriginal ku kɔc kor ku gɛm/juɛk të piɛth 
de ciɛɛŋ piɛth tënë keek.  

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 6 – Kɔc lui kenë mïth ku kɔc kor aa lacök kuka ye kony ago pialë meth 
nyuɔɔth ku piathë käŋ tɔ̈ në lon piööcë 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 6, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

6.1 Agɔ̈t, nɔŋ yïk piɛ̈të/cɔɔl de këde, ciɛɛthë yiic de käŋe nyooth ku kɔc lui ku kɔc cë röt gam në 
luɔi de pucë yic de luui-tueeŋ, ŋɔ̈ɔ̈rë tueŋ de pialë mïth ku piath.  

6.2 amëlui thiääk ku kɔc cë röt gam në luɔɔiic anɔŋ ciɛɛth de luɔi de mïth wälë akököl de ciɛɛth 
thɔ̈ŋ.  

6.3 Amëluui kedhiɛ ku kɔc cë röt gam në luɔɔiic aacë ciɛ̈ɛ̈t lajik yök kuka ŋic mäkthuliyaakɛn ke 
mïth ku kɔc kor, nɔŋ yïk tɔ̈ɔ̈u/muök de kä cï tɔ̈ɔ̈u, römë thön ku mäkthuliyaa ke guɛl.  

6.4 Ciɛɛthë yic latueŋ kënë ku muökë/mɛ̈cë kɔc aye tääu në pial ku piath meth kɔ̈u. 
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Këpiɛthë Pialë Meth jöt 7 – Dhöl ke kä loi ke luɛl de këman ku käkë rëër riöök aaye tääu në 
kɔc nhïïm në biäkde mïth 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 7, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

7.1 Akutnhom anɔŋ löŋ ee tääu në kä luel kɔ̈ɔ̈th baŋde meth wɛ̈n ye loiloi bɛ̈i nhial alacar ku 
mäkthuliyaa ke bääny, amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi yic, dhöl ke kuɛ̈nyë cök de kä luel ke 
wääc, dhuŋë lööŋ kɔ̈ɔ̈th wälë löŋ de ciɛɛŋ ku mäkthuliyaa agorë luui ku guɛlë.  

7.2 Dhöl piɛth ke muŋ ajuiɛɛrde kä luel keek aayeke deetiic në mïth ku kɔc kor, anïn, amëlui ku 
kɔc cë röt gam në luɔɔi yic, kuka piɛth në baŋde ciɛɛŋ.  

7.3 Kä luel keek aayeke lööm apɛi, ku dhuk ke nhïïm ëmantöŋë ku apɛidït. 

7.4 Akutnhom anɔŋ lööŋ ku dhöl ye kuany cök tɔ̈ thïn wɛ̈n ye gueel de kä luel ke ku käk ciɛɛŋ 
riöök looi tënë akuma thiääk thook kenë keek, cɔk ë ye yen wälë cie yeen kë löŋ awïc në guɛl, ku 
mɛ̈t kenë kɔc ee lööŋ tääu tëdɛn.  

7.5 Guɛl, kë cï thiaan kɔ̈u ku mäkthuliyaa ke lööŋ ke luui aaye dööt nhïïm. 

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 8 – Amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi aacï juiir në luɔɔi, tëët ku 
nyuuth në ŋïc ago mïth ku kɔc kor muk apiɛth në biäkde gɔ̈t ku piööc lɔtueŋ 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 8, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

8.1 Amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi yic aayeke piööc ku kony ke kubïk löŋ de akutnhom 
baŋde pialë meth ku piathë meth cök piny apiɛth.  

8.2 Amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi yic aa piööc ku thön yök kubïk dënyuuth de kënë mïth 
yiën tawik ŋic nɔŋ yïk tawiŋë looi mïth kɔ̈k ku kɔc kor.  

8.3 Amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi yic aa piööc ku thön yök ago wël ke pialë meth ku 
piathde bɛ̈ɛ̈r apiɛth ku kony mäth ee tawik nyuɔɔth. 

8.4 Amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi yic aa piööc ku thön yök në biäkde të yïŋë ɣän ke cieŋ ë 
pialë ciɛɛŋ tënɔŋ mïth ku kɔc kor.  

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 9 – Ɣän ciëŋë thïn ku ɣɔnlain aaye pial ku piath juak këke koor lɔn bïn 
mïth ku kɔc kor yiën tawik 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 9, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

9.1 Amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi yic aaye riäŋ tɔ̈ baŋde ɣɔnlain ku ɣän ciëŋë thïn tïŋ ku 
ciɛɛthkï yic këke cïï mär nhïïm në yinyë methdeen käken thian kɔ̈ɔ̈th, yök de thön, rëkrëk biäkë 
rëër ku purthaa ke pïöc.  

9.2 Baŋ ɣɔnlain aaye loi në të cït tënë Löŋë Rëër akutnhom ku luɔɔi ë pial ku piath de meth ku 
piööc.  

9.3 Ajuiɛɛrë muöök de rɛ̈ɛ̈c ee rɛ̈ɛ̈c looi döök akutnhom tääu e nhom, loiloi ku tënë rëër.  

9.4 Akutnhïïm wɛ̈n ee kä cï yïk ku käŋ luɔ̈ɔ̈i tënɔŋ akuut kɔ̈k ke diäk anɔŋ lööŋkɛn ke ɣɔ̈c wɛ̈n ye 
piɛthë mïth ku kɔc kor cɔla piɛth.  
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Këpiɛthë Pialë Meth jöt 10 – Cökë piny de Käpiɛthë Pialë Meth aye coolë ciɛɛthë yic ku juak 

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 10, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

10.1 Akutnhom e coolë ciɛɛth, them ku juɛk luɔɔi de pialë mïth. 

10.2 Käke riääk ë piöu luel ke, kä nuan kɔc ku kä cë röt loi ke pial aayeke caariic ku tïŋ kënë jɔk 
keek ku cuɔk de ajuiɛɛr ago lɔtueŋ ë juɛ̈k lɛ̈k.  

10.3 Akutnhom e guɛl/cɔɔl në yök de kä thiääk cï ciaathiic tënë Amëluui ku kɔc cë röt gam në 
luɔɔi yic, wuöt ku anïn ku mïth ku kɔc kor.  

Këpiɛthë Pialë Meth jöt 11 – Lööŋ ku ajuiɛɛr kuany ke cök aayekï gät piny en të ye akutnhom 
piath thïn kenë pial ë mïth ku kɔc kor  

Në gɛ̈m mɛ̈t yïn kenë Këpiɛthë Pialë Meth 11, akutnhom adhil bë, në dhël larok, ŋic: 

11.1 Lööŋ ku ajuiɛɛr kä kuany ke cök aaye Käpiɛthë Pialë Meth kedhiɛ loi. 

11.2 Lööŋ ku ajuiɛɛr kuany ke cök aaye gät piny kuka piɔliic bï ke deetiic.  

11.3 Dhöl piɛɛth e ke looi ku thïëc de raan cie cin mat ee latueŋ de lööŋ ku ajuiɛɛr kuany ke cök 
lɛ̈k. 

11.4 Bäny ke tïäm ku gɛ̈m ë dhëëŋ kenë lööŋ ku ajuiɛɛr kuany ke cök.  

11.5 Amëluui ku kɔc cë röt gam në luɔɔi yic ayekï deet ku cökkï lööŋ piny ku ajuiɛɛr kuany ke 
cök. 

 

 

 

Ee tëno yökë kuɔɔny thïn? 

Kɔc ee Käpiɛthë Pialë Meth looi ku nhial akär wälë cirkat alëu bïk thön gam ku kuɔɔny ago 
akutnhïïm kony kubïk jääl lɔ në kä Piɛɛth jötiic. Ciɛɛthë yic de kɔc käŋ loi de Käpiɛthë Pialë Meth 
wääc aye gam në Akutnhom de FAQ (rɛ̈k). 
 
Yïn lëu ba Amatnhom yuöp kenë thiëcthiëëc wälë kä wïcke 

 Tëlëpun: 1300 782 978 / (03) 8601 5281 

 Imel: contact@ccyp.vic.gov.au  

 Nem Wɛ̈pthait de Amatnhom: www.ccyp.vic.gov.au 

 
Naa wïc dugëër, kë yïn yuöpë käke Gɛ̈r ë wël cï gɔ̈t ku Gɛ̈rë Thok në 13 14 50 ku thïëc keek bïk 
Amatnhom tënë Mïth ku Kɔc Kor 03 8601 5281 ic. 
 

Akutnhïïm adhil bïk dhiac kë ke latueŋ kenë Käpiɛthë Pialë Meth tɔ̈ ëmɛn agut 
cë të bïï Käpiɛth jöt jɔk kë Alɛthbor ee nïn 1 2022  

mailto:contact@ccyp.vic.gov.au
https://ccyp.vic.gov.au/

