Dinka

Piöc Të Luɔi
Wël ke Lëk të mëdhiëth ku kɔc muk mïth
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

Lon mëdhiëth ku kɔc mïth atɔ̈u tueeŋ
bï guɔ̈ɔẗ ajuiɛɛr piöc të luɔi tiam.
Kuɔɔny yïn kony baai, ke yïn kony
mɛnhdu bï tɛ̈ktɛ̈k-dït looi në wɛ̈t
pïïrdɛn wadɛ̈ ku bï ka juëc piath yök
ka cïke looi të piöc të luɔi.
Workplace Learning
(Piöc Të Luɔi)
Ajuiir ke ka piöc të luɔi ka tɔ̈u ke ka ye
keek piɔ̈ɔc̈ në thukuul ke thɛ̈kandari yiic
ke NSW. Keek aa mïth abun cɔl tɔ̈u në
kaam cï week thok peei bïkë luui në ajuiɛɛr
të luɔi. Yen lon känë e piöcden ɣön gäär
juakic, ye keek kony në wɛ̈t në loiloi bïke
lɔc ku ye nyïnyden käŋ në ɣän ke luɔi cɔl
kuet. Acïnic ariɔm ye yiɛ̈k kɔc thïn.

Ka piath ye yök të piöc të luɔi

Ajuiir ke piöc të luɔi
Kë e luɔi cɔl nyic aa looi në aköl juëc në
mïth abun ke Year 9 ka 10 ku lööm mïth
tɔ̈u Year 11 ku 12. E kɔc nyuɔ̈th këriɛ̈ɛc̈ në
‘ka ke pïïr luɔi’ ku ka lëu röth të loiloi ye
kɔc lɔc në pïïrdenic. Mïth abun aa luui lon
yenë keek nyuɔ̈ɔẗ h thöŋ kenë nyïnyden luɔi.
Ajuiir ke Work placement (Akutnhom Ajuiɛɛr
Piöc Të Luɔi) aa yeke juiɛ̈r mïth abuun cïke
lööm bïkë nyuc në Higher School Certificate
(Cääta Thukul tɔ̈u Nhial) (HSC) ye ka piɔ̈ɔc̈
në ka ke loiloi gam. Në kaam tɔ̈u kek
tëden e luɔi, mïth abuun, ka ye luui në ka
piööcë ke të keek agokë nyïny luɔi wïc ɣän
loiloi cuɔ̈ɔp
̈ ku bïkë yök. Tääu kɔc ɣän luɔi
atɔ̈u ke ye kë bï dhiil në luɔi cït wïc HSC
yeen rin yen kë ka yeke piɔ̈ɔc̈ në ajuiɛɛr
ka ke loiloi. Thukul abï piöc të luɔi juuir
në dhöl Work Placement Service Provider
(Akutnhom Ajuiɛɛr Piöc Të Luɔi).

Piöc të luɔi e mïth abuun kony bïkë:

Ajuiir ka ke cäth

• nyïny
	
luɔi ebɛ̈n kueet cïmɛn të yenë
jiɛɛm thïn të luɔi ku lon kɔc lui etök

Ɣän juëc yenë kɔc tääu të luɔi bïkë piöc në
luɔi aa tɔ̈u në kaam thiɔ̈k ke baai.

• ka
	 nyïny luɔi loi thook peei në ɣän luɔi,
cï mat të ka ye keek piɔ̈ɔc̈ të Vocational
Education and Training (Piööc Nyïny Lon
Tëët) (VET)

Cäth ebɛ̈n e mɛnh abun yenë ke wëu ke
cuat piny. Abï nyic ke yïn bï mɛnhdu kuɔny
në kakɛn ke Cäth ku kuɔny në wëu ke cäth
në kaam tɔ̈u yen të piöc nyïny luɔi.

• e	 kek cɔl loi kë cï takic apiath të juiirke
ka yeke piööc në thukulic and dhɔ̈l bï
kek lɔ thïn të cï kek thök në thukulic.

Na nɔŋ ka dhal yïïn ke yï jam në wɛ̈tde në
raan juiir luɔɔi.
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Döt apiath: Na wïc mɛnhdu bï tääu të
piööc bï luɔɔi nyic të cïe thiɔ̈k ke baai ka
bï lɔ tääu të piööc kɔc nyïny luɔi tɔ̈u në
wilaya dɛ̈t, ke yïn bï thukul tɔ̈u mnɛhdu
thïn kan thiɛ̈ɛc̈ . Athör kɔ̈k bïke gɔ̈t abïke
dhiil në thöl ke mɛn ke meth abï gam bï
Bäny muk thukul kan thany cök.

Rëër piath mɛnh abun ku kärɛ̈ɛ̈k
Rëër piath cïnic kërac mïth abuun ku gël e
mïth kek atɔ̈u tueeŋ të NSW Department of
Education (Dïpätmen de Piööc Niiu Thawuth
Walith).
Kɔc ye kɔc luɔ̈ɔï në ɣänken yiic aa bï thukul
dac lɛ̈k të cïn gääu në wɛ̈t ka pial guɔ̈p
ku rëër piath cinic kërac, agut kë cï kë thiin
koor e cï duɔ̈r tuɔ̈l ke rac, në kaam e tɔ̈uë
mïth abuun të piöc të luɔi. Kɔc ye kɔc luɔ̈ɔï
tëden luɔi aa bï TAFE ka akutnhom peeri ka
akutnhom ciɛɛŋ dhil lɛ̈k thok na ye kek eke
piööc mïth cï tuɔɔc të piöc të luɔi. Ka kɔ̈k
ke luɔi aa yeke gël bïke cïe jak, ku kɔ̈k aa
yeke looi ke nɔŋ ka cï lɛ̈k kɔc, yeŋö bï looi
ku yeŋö cïe bï looi. Në yök wël juëc kɔ̈k ke
lëk, lɔ të:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe
Mɛnhdu abï Student Contact Card (Kän Yök
Mɛn Abun) nyooth nambadɛn de Medicare
(Medikɛ̈r) (ka namba de telepun de akïm)
ku raan cï cäk bï ya lɛ̈k në kaam de luɔi ka
të cenë thɛɛ ke luɔi thök. Ye wɛ̈t lëk kän e
luui të tul e käräk.
Mïth abuun aa bï ka diir keek në wɛ̈t
rëër piath cïnic kërac, karac ka kaye tuɔ̈l
dac lɛ̈k raan cï keek luɔ̈ɔï , thukul, TAFE ka
akutnhom, lon peei cï gɔ̈t nyic löŋ, ke thɛɛ
ke 24 ŋot ke kën wan. Na nɔŋ mɛnhdu ka
diir, bï tëtök yök ka ye rɔt yök ke nɔŋ kë
rɛɛc bï yeen yök ku cïe lëu bï yekënë lɛ̈k
raan de të ye kɔc luɔ̈ɔÏ , ke yeen abï thukul
dhil cɔɔl ka të yenë thook luel käräk tuɔɔc
thïn të cïn gääu.

Tamiin ku puk
Dïpätmen anɔŋ ajuiir ke tamiin cï luɔ̈i mïth
abuun cï ɣän töök yök të luui kek në lon
piööc nyïny luɔi cï gam. Ba wël juëc kɔ̈k ke
lëk yök, tïŋ Workplace Learning Guide for
Parents and Carers (Kë Nyuth Medhiɛ̈th ku
Kɔc Muk Mïth Piööc Të Luɔi) tɔ̈u të lɔ të
dɛ̈t ba yök piny kän:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

Mïth abuun nɔŋ ɣän ŋääth ku tuaany
Yïn wïc ba thukul, TAFE ka ajuiɛɛr lon peei
ka akutnhom ciɛɛŋ lui ke nyic löŋ, lɛ̈k ŋääth,
kuɔɔny wɛ̈t piöc wïc, tuaany (cïmɛn tuaany
ye cɔl anaphylaxis ye tuɔ̈l të cï raan miɛ̈th
reec guɔ̈p cam) ka të nɔŋ yen ka ye keek
gël bï mɛnhdu ke cïe lööm wɛ̈t bï kek yeen
luɔ̈i kërac, pial ku tïŋ de mɛnhdu të e luɔi.
Ajuiir ka ke pial guɔ̈p aa lëu bïke nyuɔ̈th kɔc
ye kɔc luɔ̈ɔï tɔ̈u të luɔi. Na kuc kë loi rɔt, ke
yïn jam wenë General Practitioner
(akïm) de mɛnhdu.
Na wïc mɛnhdu bï naŋ ka bï juiir ku waarke
në wɛ̈t kuɔɔny në kaken wïc, ke jamic wenë
thukul ku në kaamden kenë TAFE ka
akutnhom lon peei ka akutnhom ciɛɛŋ de
piööc cï gät piny ku nyic löŋ në kaam looië
ajuiɛɛr. Yen wɛ̈t lëk kän abï mat kenë
Student Placement Record (Ka ke Mɛnh
Abun tɔ̈u Të Piöc Luɔi cï Gät Piny).

Wël kɔ̈k ke lëk
1. Jam
	
wenë thukul de mɛnhdu në wɛ̈t cï
kek ajuiɛɛr piöc de mɛnhdu looi.
2. Y
 ïn lëu ba jam eya Bänydït Pathways
muk të piööc nyïn luɔi tɔ̈u në maktam
de Dïpätmen. Ka nyooth yökden ebɛ̈n aa
lëu bïke yök të thukul.
3. N
 a wïc raan wɛ̈ɛr̈ thok, ke yïn yuɔ̈pë
Telephone Interpreter Service (Ajuiɛɛr
Wɛ̈ɛr̈ Thok ye looi në Telepuunic) tɔ̈u në
131 450.

Senior Pathways, Pathways and Transitions
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au
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