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Lööm kë ba loi bïn rɔt juiir në aboor

1. Akɔɔr ba kä rɛcku nyic
• Kɔɔr akökööl ke aboor baai
• Tïŋ ne biäk de abɔɔn de NSW SES www.floodsafe.com.au ba tïŋ na nɔŋ ajuiɛr 

pieth de aboor ye kuany cök ka ajuiɛr de aboor paandun
• Nyic ye të yïndï pëëkë piath/rɛ̈ɛ̈c aboor paandun. Kɔc ke paandun tɔ̈u në ya 

akutnhomë yic abï week gääm wël kɔɔr keek në piath/rɛ̈ɛ̈c de aboor ne käku yiic
• Jamë kenë kɔc cï ceŋ arët ë pinyë në kä lë bï aboor ke rac.
• Akɔɔr ba kä ye aboor nyuɔɔth nyic cït mɛnë tuɛny de dëŋdït ku dac bɛ̈n de pïu ka cɔ̈u 

de pïu.

2. Nyic të leer yïn yïc
• Jamë ke mɔ̈ɔ̈th ku kɔc ke ruääi në rëër në ɣän pieth cïn rɛ̈ɛ̈/piath de aboor ke tɔ̈u 

thïn.
• Akɔɔr ba ɣän pieth ke cäth nyic të bïn ke thɔ̈ɔ̈ŋ
• Duɔ̈në gɛ̈ɛ̈r, gɛ̈ɛ̈r ka cathë në pïu ka booriic

3. Akɔɔr ba raan ba cɔɔl nyic
• Muk lïnh de nïmïraai ke telepun bake dac cɔɔl, në telepun yic ku në thanduukic
• Acan ago yïn dac kony në abooric, yomdït ka atiaktiak, cɔl NSW SES në 132 500
• Në kä ye pïïr dac guɔk, cɔl 000 (guɛu na diäk)

4. Nyic të cïn käku juiɛr thïn
• Tääu ajuiɛr de kä ba dac loi ke paandu ka tajir të tök paandun në  

www.floodsafe.com.au
• Them ajuɛɛr du në thaar thokë bën, bɛnë tïŋ nä cï aboor thök ku muk agutë kölë

5. Akɔɔr ba käkun ke luɔi määtiic
• Tääu käkun ke luɔi të tök kenë radiɛu yenë ajerde thiɔ̈ŋ ye muk ku bathääriyaa, 

ajeer yenë keek geer, kä tueeŋ ke kuɔɔny, kandol, kabiriit ce riäk në pïu, wereek 
riliic, ajuiɛr ba dac loi, nïmïraai lë bïke dac cɔɔl bɛŋ cë riäk ë pïu

6. Juiir rɔt ëmɛnë ba dac luui
• Jam ke kɔc ke piömdun ke NSW SES në täu apieth abooric
• Nyic kë bïn ke jɔɔk në kä ba ke looi ku të kɔɔr bïn lɔ thïn të cenë piny boor
• Loi ajuɛɛr de kä ba ke dac looi në thaar thok ëbën
• Muk të pieeth ye we dac yën kä kaarkë keek na cɛ̈ŋë të lë bï aboor dac tɛɛm wei
• Akɔɔr ba kë ba looi nyic kë cïnë thämde telepun, pïu, mac ka jath tɛɛm

7. Tïŋ käke riɔ̈mdu
• Na tɔ̈u käke cuutdu, tïŋ na ye kä ye ke lë luɔɔi tɔ̈u kë të rëër yïn ku akɔɔr ba nyic 

na ye mɛnë

8. Piëŋë në radiɛu baai
• Piëŋë në radiɛu baai në wël ku lëk de aboor

Na kɔɔr wël juëc ke yïn cɔl NSW SES 
në 1800 201 000 ka nem www.floodsafe.com.au

NË GƐƐR DE KUƆƆNY DE KË YE RƆT 
TƐƐM NË KËDE ABOOR, YOMDÏT KU 

APIƆƆK CƆL

Në kä ye röt tɛɛm ye pïïr cɔk tɔu të rac cɔl 000 (guɛu naa diäk)

132 500
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