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Rin ke Akutnhom  DUWËËT AKUTNHOM Ë WUT (DAW/CAP) 
 

Luuɔi Ajuiɛɛr de DAW ee kɔc cɔk gäär keek, ye akutnhïïm ke baai, ku yekkë luui në ɣän tɔ̈ në Pendïït 
de Yarra, mɛn yekkë kɔɔr bïkkë yaa luui në nyindeen tɔ̈ kennë keek agokë akutnhom ë jerän de 
lööŋ (Neighbourhood Justice Centre - NJC) yaa cɔk yök lööŋ pieth lɔgɔk. 
 
Ajuiɛɛr de DAW abï kɔc yaa lɛ̈k në luɔɔi de ye ajuiɛɛr kënnë, yïknhial de, ku jɔl yaa luɔɔi ë 
yemɛɛn de NJC ku jɔl yaa kä ye tuɔ̈l thïn ku ajuiirken, ago kuɔɔny yaa tɔ̈ ëcök ku bï badhɛɛl ke 
wuɔ̈t tɔ̈ në Yarra yaa cɔ̈kpiny. 
 

Kä ke tiɛ̈m Ajuiɛɛr de DAW ee baai miɔɔc në kuɛɛr bï keek: 
 

 bï wëlken yaa cɔk rɔm keek në tɛ̈n de kä kɔɔr baai keek 

 bï naŋ wɛ̈t bï yaa juak në luɔɔi de ye ajuiɛɛr kënnë, yïknhial de, ku jɔl yaa luɔɔi de ajuiir ke 
NJC 

 bï wel yaa dhuknhïïm ku bï NJC yaa kuɔny ago yaa dɔc röŋ kennë loilooike  

 bï akut de NJC yaa rek kennë akutnhïïm thi kɔ̈k nɔŋiic nyïnydïït lëu bï yaa kɔɔr. 
 

Wɛ̈t de de gɛmë rot Bï mät dït yaa bɛ̈i në kaam de baai, akutnhïïm ye kuɔny bɛ̈i, ku jɔl yaa ɣän ke lööŋ aye keek 
yiɛ̈knhial në jam bennë yaa jam kennë kɔc tɔ̈ ëke ye biäk de ye paan kënnë. Ayukku nyic lɔn 
cennë raan ëbën pinynhom yaa ceŋ në kuɛɛr wääc yiic ku ëkënnë yenëke nyïnyduɔ̈ɔ̈n tɔ̈ kennë 
cɔk löm ke rilic ärëëtic tënnë wuɔɔk.  
 
Akut de NJC acï rɔt gam ago lööŋ ke baai ku ajuiir ye badhɛɛl ke baai cɔ̈kpiny looi. Tɛ̈nduɔ̈ɔ̈n bïn 
käŋ yaa tiɛ̈ŋthïn ku nyïnyduɔ̈ɔ̈n tɔ̈ kennë yïn abï ajuiɛɛrda ku luɔɔida yaa cɔ̈kpiny ago kä kɔɔr 
baai keek yaa looi. 
 

Kɔc bï yaa tɔ̈ në ye 
akut kënnë yic 

Ajuiɛɛr de DAW ee ajuiɛɛr ye kɔc tɔ̈ në wuɔ̈tiic kɔɔr kuɔɔny de NJC gäär rin piny ku bï keek yaa 
gäm kuɔɔny bïkkë yaa guikcök. Gɛ̈ɛ̈rë rin piny ee akut de NJC kony ago kɔc bï keek yaa gäm 
kuɔɔny yaa ŋic ku bï yaa luui kennë keek në käjuëc ken yiic. 
 
Raan alëu bï yaa raanda in kuɛɛr juëc yiic, agut cï: 
 

 Bï keek yaa bɛ̈i tënnë akutnhïïm thi kuɔɔny ye kuɔɔny gäm kɔc 

 Bï yaa yök në raan lui kennë akut de NJC  

 Bï raan yaa thiɔ̈ɔ̈ŋ në wɛbthait de NJC ku jɔl yaa social media yic. 
 
Tɛ̈n bennë raan yaa tɔ̈ në ye ajuiɛɛr kënnë yic abï yaa abac. Të cennë pɛ̈i kaa 12 thook thök, ke 
raan ëbën tɔ̈ në ye ajuiɛɛr kënnë yic abï bɛɛr yaa thiɔ̈ɔ̈ŋ ago yaa ŋoot ke ye tɔ̈ në ye ajuiɛɛr 
kënnë yic. 
 

Riɛl de täŋ ë kä bï 
keek yaa looi 

Ajuɛɛr de DAW ee kɔc jääm, ee wël dhuknhïïm, ku kee akut de NJC lɛ̈k në kë de loilooi, ajuiir, ku 
kä kɔɔr keek. Wɛ̈t de akër bï yaa tak ëtënnë ku jɔl yaa luɔɔi bï yaa kuanycök në akut de NJC abï 
yaa ŋoot ke ye kë de akut de NJC. 
 
Kɔc tɔ̈ në ajuiɛɛr de DAW yic acïï keek bï yaa kueen ëke ye kɔc lui tënnë akut de NJC ku kaa cï 
röt bï yaa muk ëke ye kɔc lui kennë akut de NJC.  
 
Kɔc lui në ye ajuiɛɛr kënnë yic acïï wëlken bï yaa lueel në tɛ̈n de loilooi ke akut de NJC yiic, të 
kën kek kɔn thiëc ago keek puɔ̈l bïkkë yekënnë looi në kut de NJC.  
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Kɔc tɔ̈ në ajuiɛɛr de DAW yic aabï lööŋ ke ciɛɛŋ yaa kuanycök. Naa kën raan kee lööŋ ke ciɛɛŋ 
käkë kuanycök, ke kaa cïï bï bɛɛr yaa luui në loilooi käkë yiic. 
 

Ɣän bennë kɔc yaa 
tɔ̈ thïn ëtënnë 
 

Tɛ̈n bennë yaa tɔ̈ në ye ajuiɛɛr kënnë yic abï yaa tɔ̈ ke ɣɔ̈ɔ̈r tënnë: 
 

 kɔc rɛ̈ɛ̈r, luuikë, ka tɔ̈kë në thukuul yiic në Pendïït de Yarra yic 

 Kɔc ke kuan de Aboriginal ka kuan de Torres Strait Islander nɔŋ nhïïm nyinydïït tɔ̈ 
kennë keek në Pendïït de Yarra yic 

 kɔc cï kɔn yaa lööm në kuɔɔny de NJC në thɛɛr wään cï tëëk yiic, ku cïkkë beer rëër në 
Pendïït de Yarra yic në yemɛɛn.  

 bäny ke wuɔ̈t ku akutnhïïm ke kuɛɛt tɔ̈ në Pendïït de Yarra yic në yemɛɛn. 

 bäny ke akutnhïïm thi tɔ̈ në Pendïït de Yarra yic në yemɛɛnm ëke ye kuɔɔnɔy yiɛ̈n kɔc. 

 kɔc ye tajiir looi në Pendïït de Yarra yic. 
 
Akut de NJC acï rɔt gam arëëtic ago kɔc bï ke rin gɔ̈t në ye ajuiɛɛr de DAW kënnë yic yaa 
kuɛ̈nybei në kuɛɛt tɔ̈ në Yarra yic ëbën ku kee kɔc ke kuɛɛt juëc wääc käkë aye keek wɛɛi piɔ̈ɔ̈th 
bïkkë yaa thiɔ̈ɔ̈ŋ në ye ajuiɛɛr kënnë. 
 

Luɔɔi de kɔc tɔ̈ në ye 
ajuiɛɛr kënnë yic 

Kä bïï raan tɔ̈ në ye ajuiɛɛr kënnë yic ke yaa looi aabï yaa: 
 

 tɛ̈n de piɔm yaa nyuɔɔth ku jɔl yaa tɛ̈n de raan në yeth mɛnde në wël juëc cï keek bɛ̈i 
ënɔŋ tënnë ajuiɛɛr de DAW yic. 

 bïkkë wëlken yaa rɔm në kë yennë nyïnydeen tɔ̈ kennë keek, rëër cï keek rëër, ku jɔl 
yaa piööc tɔ̈ kennë keek wuɔ̈ɔ̈c në kɛmken 

 bïkkë wël tɔ̈ thïn yaa gäm kɔc ku jɔl yaa wël ke jiɛ̈ɛ̈m në tɛ̈n pieth bennë loilooi ku ajuiir 
ke akut de NJC yaa röŋ kennë kä kɔɔr baai keek 

 bïkkë kuɔɔny yaa gäm kɔc në nyïny bï keek kuɛɛr ku ajuiir pieth bï keek badhɛɛl nuan 
baai në yemɛɛn ku në akölciëën kuɛ̈nybei  

 bïkkë yïknhial de kuɛɛr bennëke badhɛɛl nuan kɔc yaa cɔ̈kpiny ku bï keek yaa them lɔn 
luui keek në cökpiny de kee käkë 

 bïkkë yaa tɔ̈ agokë yaa luui në kä cït mɛn de amat, piööc, thiëc tënnë kɔc cï piëc, ku jɔl 
yaa bï athöör cɛɛthë yaa thöl në luɔɔi. 

 

Kä bïï kɔc tɔ̈ thïn 
ëtënnë ke yaa looi 

Loilooi bennë kɔc tɔ̈ thïn ëtënnë yaa luui thïn aye: 
 

 bï kɔc yaa thiëëc thook ago wël cï keek lueel yaa lööm 

 bï luɔɔi yaa juiɛ̈ɛ̈r wuɔɔk 

 akutnhïïm ku piööc 

 athöör cɛɛthë keek ku dhuŋë nhom de wël në imeeilic. 
 

Kɔc tɔ̈ në ye ajuiɛɛr kënnë yic aabï keek yaa gät në yimeeil ku bï keek yaa yuɔ̈p në telepuunic në 
wɛ̈t de loilooi bïkkë keek yaa looi. Wɔ ye kɔc wɛɛi piɔ̈ɔ̈th bï naŋ biäk töŋ bïkkë yaa lööm në 
ruɔ̈nic. 
 
Käjuëc kɔ̈k abï röt yaa looi në mäktam ë akut de Neighbourhood Justice Centre, 241 Wellington 
Street, Collingwood 3066 ku dɛ̈t abï yaa looi në aliiric, në ɣän cïï mɛn de Zoom. Wɔ lëu bukku 
kɔc lui kennë wuɔɔk yaa gäm kuɔɔny agokë yaa luui në kee kuɛɛr kɔɔr keek käkë yiic. 
 

Cuɛtëpiny de wëu të 
cennë raan lui në ye 
ajuiɛɛr kënnë yic ku 
jɔl yaa wëu lik bïï 
raan keek yaa muk 
në jeepic 
 
 

Loilooi ye keek cuatpiny yenëke kueer töŋ de kuɛɛr ke cïï akut de NJC bɛ̈ibei ke bennë luɔɔi de 
kɔc lui thïn ëtënnë yaa leec, bennë piööc, ku juɛ̈kë thïn de wël ŋic kɔc keek yaa cɔk loi rɔt. 
 
Tënnë ajuiɛɛr de DAW, kɔc lui abï athöör de cɔ̈t yaa yök ku bennëke yaa lɛ̈k ciin de wëu bïkkë 
keek yaa dɔm të cï keek thök në ye luɔɔi kënnë. Loilooi thi kɔ̈k, cï mɛn de athöör thin cɛɛthë, aa 
cennëke kɔc në yaa dɔ̈m në keek. 
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Abïï akut de NJC yaa them agokë wëu rɔ̈ŋ kennë luɔɔi cïï kɔc looi yaa cuatpiny të cennë luɔɔi 
thök. Wëu lik ye keek gäm kɔc aabï keek kɔn yaa jaamic ku bï keek yaa gam në raan juiir ajuiɛɛr 
de DAW. 
 

Kä bï keek yaa kɔɔr 
ago wëu yaa 
cuatpiny 

Wëu aabï keek yaa cuatpiny të cennë kɔc:  
 

 yaa cɔɔl në akut de NJC agokë yaa luui në ajuiɛɛr ye cuatpiny de CAP, 

 cïn nhïïm bäny dïït mukë në ye ajuiɛɛr kënnë yic, ku 

 cïn wëu ye keek gäm keek wënthɛɛr në akutnhom dɛ̈t peei, në luɔɔi cï bɛ̈n looi kennë 
akut de NJC.  

 
Acïn wëu bï keek yaa cuatpiny tënnë kɔc tɔ̈ në ajuiɛɛr de DAW yic të ye keek:  

 

 kɔc cï piëc cï keek cɔɔl agokë kɔc bɛ̈n luɔ̈ɔ̈i në nyin de akut de NJC yic ku yekkë kɔn lui 
në luɔɔi wään cennë kɔc dɔ̈mic  

 ye raan tɔ̈ nyin de akutic ke ye biäk de luɔɔideen yekkë looi agokë yaa luui kennë akut 
de NJC  

 Kɔc cï keek luɔ̈ɔ̈i në akut de NJC ka kɔc cï keek guikcök  

 bï kɔc yaa lɔ në ajuiɛɛrdeen cennë keek yaa cɔɔlic cennë amatnhom de baai ëbën määt 
nhïïm thïn 

 

Piööc Piööc abï yaa gam tënnë kɔc tɔ̈ në ajuiɛɛr de DAW yic të: Kënnë abï yen yaa mat thïn ëbën agut 
cï: 
 

 athöör de DAW ye muk në kɔc cin 

 rëkk de bïdïyo bennë kɔc yaa loor  

 kee wël ke nyuuth käkë ku lööŋ ke ciɛɛŋ 

 aacï keek juiir ëke bennëke kɔc lui në ye ajuiɛɛr kënnë yic yaa nyuɔ̈ɔ̈th 

 kuɔɔny dɛ̈t cï juak në yekënnë kɔ̈u bennë yaa luui (tïŋ piiny ëtënnë). 
 

Kuɔɔny de luɔɔi Bï kɔc yaa kuɔny agokë yaa luui në kee käkë yiic, akut de NJC abï kuɔɔny yaa gam në kee kuɛɛr 
käkë yiic. Kënnë abï yen yaa mat thïn agut cï:  
  

• adit ke pïŋ  
• wɛ̈ɛ̈r ë thok ku/ka wɛ̈ɛ̈r de wël 
• wëu ke cäth  
• kuɔɔny tënnë meth 
• wëu thiääk kennë kä cï keek tääu në raan ye nyin tïït yeth 
• yök de teknologï tënnë kɔc bï yen yaa looi në aliiric 
• kuɔɔny de piath. 

 
Akɔɔr ba cɔk nyicku, ke wiik kaarou ŋoot ke yekënnë kën rɔt kɔn jɔɔk, të kɔɔr yïn kuɔɔny. 
 

Kueer bennë kɔc lui 
yaa dɔ̈m në loilooi 
kedhiɛ ke CAP yiic 

Akut de NJC abï raan yaa yuɔ̈p ku bïkkë cɔ̈ɔ̈l tënnë keek ago bën luui në ajuiɛɛr yennë kɔc dɔ̈m 
de DAW. Yïn bï guiɛ̈ɛ̈r kee wël käkë:  
 

 tɛ̈n bennë luɔɔi tɔ̈ thïn ku thɛɛr benëke yen yaa looi 

 wël bï yaa jam në lööŋ ke social security bï cuɛtë piny de wëu kedhiɛ, yaa guɛɛl ke ye 
wëukuɔ̈ɔ̈n ye bɛ̈n ënɔŋ yïn ke kaa 14 kën thook kɔn thök 

 kä ke kuɔɔny bï keek yaa kɔɔr agonë raan ke yaa luui ëtënnë. 
 

Naa cï raan cɔ̈t cennë yen cɔɔl gam, ke akut de NJC abï yen tuɔ̈c athöör de imeeil: 
 

 wɛ̈t de jam ka wël ke nyuuth 

 ajuiir ye keek looi ke amat ŋoot ago kɔc cɔk thiëc wël në tɛ̈n de ye luɔɔi kënnë 

 athöör bennë wëu yaa tuɔ̈c raan, të kɔɔrë yen. 
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Lööŋ bennë raan ke 
rɔt yaa mac 

Ëkënnë abï lööŋ ke ciɛɛŋ yaa guiɛ̈ɛ̈r kɔc të kɔɔr bï keek lɔ në ye ajuiɛɛr kënnë yic. 
 
Kɔc tɔ̈ në ajuiɛɛr de DAW yic kedhiɛ abï gam bïkkë kee käkë looi: 
 

 bïkkë wël ke athiaan ke kɔc kɔ̈k yaa riɛ̈u  

 bïkkë wël cïï kɔc keek lueel kedhiɛ yaa riɛ̈u  

 bïkkë yaa ŋiɛ̈c jam, bïkkë yaa tak arëëtic, bïkkë wël ke kɔc kɔ̈k yaa piŋ, bïkkë yaa jim në 
yith të jiɛɛm kek kennë kɔc kɔ̈k peei  

 cïkkë kɔc bï yaa tek thook në kë de bɛ̈iken, kuɛɛtken, moc/tik, kä ke thiɛɛth yekkë keek 
gam, ciɛɛŋ, athɛɛk de wëi, run ke kɔc, kïn de guɔ̈p, tɛ̈n de guɔ̈pë raan, tuany de nhom 
ku jɔl yaa duɛ̈ɛ̈ny  

 bïkkë röt yaa ŋiɛ̈c muk ku bïkkë kä wëu lëu bïkkë yen ka kɔc kɔ̈k peei yaa tääu në kärac 
yiic  

 bïkkë dɔc yaa bɛ̈n tënnë ɣän ke loilooi cïkkë keek yaa piŋ  

 bïkkë yaa cɔk ŋicku lɔn cï keek yaa bɛɛr lɔ ka bïkkë luui në kä kɔ̈k peei yiic  

 bïkkë yaa luui apieth në kueer pieth bï yaa piath kennë bai ëbën  

 bïkkë ciɛɛŋde kennë wuɔɔc cië ye kuɔ̈c mac ago raan kuɛth në käkeen kɔɔr keek  

 bïkkë yaa cɔk ŋicku lɔn yennë luɔɔide kennë wuɔɔk yaa naŋ kë ye riɔ̈ɔ̈k tënnë yen  

 bï wël ke athiaan cïï raan keek yaa yök tënnë akut de NJC yaa riëu, ku cï keek bï bɛɛr 
yaa lɔ guiɛ̈ɛ̈r kɔc kɔ̈k peei ke wɔ kënnë keek kɔn thiëëc. 

 

Lööŋ ke wël ke 
athiaan 

Akut de NJC abï wël ke riëëu yaa kuanycök ku kaa cï rɔt gam arëëtic agoke kee wël käkë yaa gël 
tënnë kɔc tɔ̈ thïn ëtënnë. Wël kedhiɛ aabï keek yaa muk cï tɛ̈n yennë keek lueel thïn në lööŋ yiic 
ku jɔl yaa tɛ̈n yennë keek luɛɛl thïn në lööŋ ke Magistrates Court of Victoria.  
 

Cɛɛth Ajuiɛɛr ë cɛɛth de luɔɔi ë DAW abï yaa looi ago luɔɔi de DAW yaa cɔk bï yaa deet. 
 

Wël bïï Bɛ̈ny mac 
ajuiɛɛr de DAW yaa 
luɔ̈i kɔc 

Bɛ̈ny mac ajuiɛɛr kënnë abï yïn yaa gäm kuɔɔny në kee kuɛɛr käkë yiic:  
 

 bï kɔc lui në ye ajuiɛɛr kënnë yic yaa piɔ̈ɔ̈c 

 bï yaa yennë raan ye dɔc yök tënɔŋ en kë kɔɔr bï dɔc deetic 

 bï yaa luui kennë kɔc agokë yaa tɔ̈ ëke nɔŋ nyïc, ëke cï ye keek kuɔny ku bïkkë yaa tɔ̈ 
ëke cï röt juiir apieth 

 bï loilooi ke kɔc yaa caath në thɛɛr ke luɔɔi yiic  

 bï kuɔɔny yaa gäm kɔc në tɛ̈n bï keek yaa luui në ye luɔɔi kënë yic:  

o dugër  

o wëu ke cäth  

o kuɔɔny tënnë meth  

o wëu thiääk kennë kä cï keek tääu në raan ye nyin tïït yeth 

o yök de teknologï tënnë kɔc bï yen yaa looi në aliiric 

o bï kuɔɔny yaa gam në tɛ̈n bennë wëu yaa cuatpiny tënnë loilooi cï keek looi 
yiic 

o kuɔɔny de piath, cï tɛ̈n kɔɔrë yen. 
 

 

 

 


