
 

 

WASH HOUSE BROCHURE - DINKA 

Ŵok  aye  kǤc  thiekic  nhiar luǤi ye luui të cin 

ariǤɻp  lör në ǳaan kuan yen eke ǳǤc thin në cin  

kor  loor. Ŵok  ayë pöc ku kuǤny gam , të gör 

yin bä poc në kǫʤk  eyam , ba rǤt dhuǤk  në ǳaan 

keluǤi yic kä bä math ke kǤc ye yam  ku bä naŋ 

ke bä luǤi akutnhom tǤ yin thin  ne kol cien. 

Bar ku nem  

Ŵon  dǫn  eǳǫǫc acin korŴon  dǫn  eǳǫǫc acin korŴon  dǫn  eǳǫǫc acin korŴon  dǫn  eǳǫǫc acin kor    

    ThuThuThuThuŋ calic dë Emerton , Pör dë Jersey ŋ calic dë Emerton , Pör dë Jersey ŋ calic dë Emerton , Pör dë Jersey ŋ calic dë Emerton , Pör dë Jersey     

Ŵok anǤŋ ka juac  kuǤʤt yic  puǤth yë ku ǳaac në 

cin puǤʤɻth ku aaye ku  alëu buk ke  tuǤʤc  

E ŋaany koletök  agut cï kol edhiec  jǤɻǤɻk ethä 

dhoŋuan  nhiakdur cï thä ŋuan thei  ku n ë  kol 

edhatem  jǤɻk në  thä thiar nhiakdur agut cï thä 

diäk thei.  

Ŵok ayë  alǫǫth puǤth  lajik , kǫǫk yen ke baai 

ceŋ ku kak ke  tǫǫc ku nyuc baai   yök eǳo lǤ 

puǤth yuum .  

Telepun : Telepun : Telepun : Telepun : 9628 55709628 55709628 55709628 5570    

Tha  ke luɔɔɔɔi  i  i  i      

kol etök –lɔ kol edhiec  
9.00am—4.00pm 

TEL : (02) 9677 1962 

Fax: (02) 9677 1046 

Email: admin@washhouse.org.au 

www.washhouse.org.au 

 

Lot 5 Kelly Close 

Mt Druitt NSW 2770 

PO Box 551  

Mt Druitt NSW 2770 

Kɛɛɛɛk yë Dïar Kɛɛɛɛk yë Dïar Kɛɛɛɛk yë Dïar 

Loi ku  ɣɣɣɣon  Loi ku  ɣɣɣɣon  Loi ku  ɣɣɣɣon  

yë ŋɛɛɛɛk rɔɔɔɔt yë ŋɛɛɛɛk rɔɔɔɔt yë ŋɛɛɛɛk rɔɔɔɔt 

kuny thin kuny thin kuny thin 

ne rɔɔɔɔt ne rɔɔɔɔt ne rɔɔɔɔt    

LUXFORD RD 

               ŴŴŴŴok atɔɔɔɔ etɛɛɛɛn  

Të cen thok thin  

Macuru   ku  ɣɣɣɣön dë ɣɔɣɔɣɔɣɔc ecin kor  
 

Akutnhom dë Emerton  

KKKKɛ ̈ɛ ̈ɛ ̈ɛ ̈luuië  Wluuië  Wluuië  Wluuië  W....AAAA....SSSS....HHHH. . . . House eku bï House eku bï House eku bï House eku bï 
ŋɔ̈ŋɔ̈ŋɔ̈ŋɔ̈ŋ dit ekŋ dit ekŋ dit ekŋ dit ekɔc yök, karɛc tɔ në piiric ɔc yök, karɛc tɔ në piiric ɔc yök, karɛc tɔ në piiric ɔc yök, karɛc tɔ në piiric 

ku thör kenë diär tekic  në  Mt ku thör kenë diär tekic  në  Mt ku thör kenë diär tekic  në  Mt ku thör kenë diär tekic  në  Mt 
DruittDruittDruittDruitt. . . . Ɣok aye kan looi në kuer bin Ɣok aye kan looi në kuer bin Ɣok aye kan looi në kuer bin Ɣok aye kan looi në kuer bin 
nyin yä tiit në diärnyin yä tiit në diärnyin yä tiit në diärnyin yä tiit në diär, , , , kë lajikkë lajikkë lajikkë lajik, , , , këlacökkëlacökkëlacökkëlacök, , , , 
bï looi në thä de yicbï looi në thä de yicbï looi në thä de yicbï looi në thä de yic, , , , ririririɔ̈ɔɔ̈̈ɔ̈c eguc eguc eguc eguɔp tɔ ɔp tɔ ɔp tɔ ɔp tɔ 

në cinë cinë cinë ciŋic, ku kuŋic, ku kuŋic, ku kuŋic, ku kuɔny yë yök. ɔny yë yök. ɔny yë yök. ɔny yë yök.     



 

 

WASH HOUSE BROCHURE - DINKA 

Në kuat baŋ töŋ yë thukul luui  ǳok ayä ajuiǫr 

juac dë akut dë wëi, pial eguǤp kumiǫt e puǤu    

( cit mǫn dë  ajuiǫr dë kǫɻk Yindia , Tëët,  

Tä në Kamic ) ,   Mǫk  apuǤth  . Yin thiǫc  bä cǤɻǤɻt  

thin ka  yuǤɻbë në baŋ toŋ dë ajuiǫr . Akut ebǫn 

alaaunhiim  

Të dë MuǤɻk miith alëu bï  Të dë Mualëu bï  Të dë Mualëu bï  Të dë Mualëu bï  Të dë MuǤɻǤɻǤɻǤɻk k k k Miith  dë 

Gumnet dë Grove yë luui në köl kǤʤɻk gam ku 

ǳaan tǤ thin alikic.  Yin thiec bä jam wenë ran  

dë luǤi të dë luǤǤr ku ba ka juac kǤk nyic.  

Wëët cekic dë akǫǫk ( nyuc yic e thiar arǫǫr thin 

tenë kuat etiŋ gǤɻr  kǤɻc ku kuǤny  bï ka rilic  

guum në piir dë yic.  

KKKKǤc ayë bǫn thin në kam dë thä dhoŋuan  agut Ǥc ayë bǫn thin në kam dë thä dhoŋuan  agut Ǥc ayë bǫn thin në kam dë thä dhoŋuan  agut Ǥc ayë bǫn thin në kam dë thä dhoŋuan  agut 

cïn thiar ku rou, kol e tök agut kol ecïn thiar ku rou, kol e tök agut kol ecïn thiar ku rou, kol e tök agut kol ecïn thiar ku rou, kol e tök agut kol eŋuan. ŋuan. ŋuan. ŋuan.     

Akut  ediär luui në kk eciǫŋ . YuǤbë  Mushtari 

në  LuǤi juac ekǫk eciǫŋ  dë Sydney West në 

9621 6633  
 

Wëët  enhom  MuǤk e wëu dë Salvation Army  

YuǤbë Monica në 96335011 ka 0438 476 514  
 

Akut n dë Diär Spain  yë KǤɻǤɻc. YuǤbë WASH 

HOUSE në  9677 1992.  

Ŵok  aye machuruǤ juac  loi ku kony ku ke ku  jǤʤǤk 

ku gör ekǫŋ  ku gǫm ku riǫl akutnhom  ceŋ etǫʤn  ku  

nyic ku dǫk  kǫ gör diär ceŋ etǫǫn acï piŋ  ku acï 

dhuk nhiim.  

Ajuiǫrë ediär muk miith cï nhiimriak ka dhal pooc 

ke kony . Yen emachuruǤë  ekǫŋ cǤk piny , nǫm 

ekǤc ebǫǫi yic, jam në kǤc kǤk  agut cä ajuiǫr akut 

lui atok  

   Luɔɔɔɔi  dä Akut  

Ajuiǫr ci matic dë cök epiny ekǫŋ ku lǤ tueŋ dǫ 

akutnhom. SHLV ekǤɻc ke diär ku miith  bik thǤɻr 

yen thǤɻr pal piny ku rëër ke  panden. Yen 

akuǤny, wëtnhom , jam në rin ekǤc kǤk   ku bi 

wǫt ruk  agut ba caath ekamic bä ǳöc ebaai ku 

të bin nyin tiit thin në rǤɻt.  

W.A.S.H  HOUSE  emarkɛɛɛɛnh  

nɔɔɔɔŋ kɛɛɛɛɛɛɛɛk ediär .Etë yen kony 

thin , të dë lëk ku e kuer rëth 

kɔɔɔɔc të dë ɣɣɣɣaan ekony kɔɔɔɔk.   ŴŴŴŴok 

ayä ajuiɛɛɛɛɛɛɛɛr juac ku ka ye diär 

loi gam.  

 Ŵok anǤŋ ǳoot  rǫǫr thin kä akuut kadiak Bï ke 

riäpic në wëu liik . Ka rǫǫr thin nǤŋ yiic  

Telpadhion , Bedo , DVD ku Projiǫktar dë  O/H  

Ŵok  anǤŋ ǳon muǤɻk dë waragaak , Bedioo,ku 

DVD yë ke dǫʤɻn aǳer.  

Wëëtnhom  dë dak ek  ŋ  

Akutnhom  

Lɔɔɔɔ tueŋ  

Kuan dë C.O.R.R.E  

 Luɔɔɔɔi  dë  Kuny  

Rëër Baai  

Bï Th  r puɔɔɔɔl  

Akuut kɔɔɔɔk  ku  

Loi loi  
ŴŴŴŴon Riɛɛɛɛpic ku Ka ke Luɔɔɔɔi  

WASH House e wëu  yök tenë  LuǤʤi dä Amatnhom dë 

Maktaab ka Akutnhom, Amatnhom dë Maktaab  ke kǤc 

nǤŋ ŋak, DhiǤp ku pan yen eke tiŋ thin,  

Macuruo Ajuiǫr  dë kuǤny tǤ Western Sydney  

Ku CDSES.  


