
Ruun de 2008 agut cë 2010
Yïïk nhial de dhöl de thiɛ̈r 10 në ajuɛr de buɔ̈k  ye kek 
piɔ̈c në Australia atɔ̈ ëë ke cë thök në gäär:
• Buŋ de Leŋelith 
• Buŋ de Mɛth
• Buŋ thaany 
• Buŋ de akölkööl
Ye ɣään ke piɔ̈ikɛ̈ aleu ba kek yök në wɛbthayit de 
akutnom de ka yekek piɔ̈c në Australian 
Ajuɛr de buɔ̈k ye kek piɔ̈c në ɣöön tueŋ ke gäär yic 
adhiac ëke ye kek yïïk ku gäär kek në run de 2010 agut 
cë run de 2011

Run de 2011 agut cë run 2012
Yïk nhial de buɔ̈k ye kek piɔ̈c dhöl de thiɛ̈r kurou atɔ ke cë 
rɔt gɔl në yekakɛ̈ yic:
• Buŋ de  Gëgɔ̈rapï
• Buŋ de piɔ̈c de thook pei
• Buŋ de cuɛ̈i

Run de 2011 agut cë 2013
Në thɛɛ bë bɛ̈n ke yïknhial de ajuɛ̈r de buɔ̈k ye kek piɔ̈c 
në Australia dhöl de thiɛ̈r kurou 12 abë ya tɔ̈ ke lui në biän 
de ka ëkë cë ke caar në athöör de Melbourne 2008 në 
biän de ka bë kek piɔ̈i rïïnythii në Australia.
Yekakɛ̈ anɔŋ yic
• Piɔ̈c de Tëjäär ku muŋ de wëu
• Kake baai ku piɔ̈c de ba ya ran de baai
• Kake pial de guɔ̈p ku piɔ̈c de kake riɛr de guɔ̈p
• Cuɛ̈i ku cɛ̈ŋ de ka jöt 

Athöör de cäär de kake piɔ̈i në Melbourne atɔ̈ në  
wɛbthayit de MCEECDYA www.mceecdya.edu.au
Ago yök në lëk kuɔ̈tic në ajuɛr de buɔ̈k ye kek piɔ̈c në 
Australia ke yïn neem  www.australiancurriculum.edu.au

Akutnom de ACARA atɔ̈ ke yen 
nɔŋ riɛr de gäär ku cökpiny de 
ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c pan de 
Australian gɔl piny agut cë dhöl 
de thiɛ̈r kurou 12

DINKA

Ajuɛr de buɔ̈k 
ye kek piɔ̈c në 
Australia

Wɛ̈tnom tueŋ 

MCEECDYA 
Kanthol de MCEECDYA ye wudhïïr kuany në biän 
de buɔ̈k ye kek piɔ̈c, dac göl de gäär ku  Yïknhial 
de mïïththii ku rïïnythii.

Ago yök në wël kuɔtic në ajuɛr de ACARA ke yïn neem 
wɛbthayitdenic në www.acara.edu.au ka gäärë kek yimel në  
info@acara.edu.au
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bë dupiööc kuɔny bïk nyiɛi ya tak ku yekɛ̈ lëk cɔk caath në 
kɛmken ku jɔl ya ka yenëke luɔi juak nhial.

Lɛ̈u ba tɔ̈ në biän de ka ye kek thïïcic 
yadë?

Kë cït biänabuur ke thiɛ̈rdiäk (30,000) ke kɔc a cinken mat në 
luɔi kuyïknhial de ye athöörë yic ke ye biän de beer në athöör 
ɣɔn tueŋ cë kan gɔ̈ɔ̈r në cil de dhöl de 10 thiɛ̈r në ajuɛr de ka ye 
kek piɔ̈c. 

Dhöl kɔ̈cic lëu bïn dac jam në ye ajuɛrë yic në thaa loië biän de 
rou de ye ajuɛrë ee wɛbthayit de akutnom de ka ye kek piɔ̈ɔ̈c 
neemic ku gut kë të cë gɔ̈ɔ̈r ya ‘Thïïc-( consultation)“ 

Ye tënë yïn lëu ba kuën, ba caar, ba bɛ̈i bei në yitanɛtic, ka ba 
guɔ̈tbei ka töŋ de kek, ka kek kedhia, ago biän de athöör tueŋ 
në ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c ya yök të cen bɛ̈n bei.Yen wɛbthayit 
atɔ̈ të lëu benë raan tök ka akutnïïm yen löm në yitanɛtic ago 
yök në bëër de ka cë kek thïïc.

Akutnom de ACARA aye loi në Yithtetic, piny kedhia ku jɔl 
ya akutnïïm ke jam yenë ke kɔc lɛ̈k në cil ku lɔ tueŋ de ajuɛ̈r. 
Yithtet kɔ̈k ku piny alëu bï nɔŋ ka yekɛ̈ kek thïïc pei. Ago yö në 
lëk kuɔ̈tic në ajuɛr de thïïc ke yïn neem wɛbthayit de ACARA në    
http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation

Yetäŋö lëu bïn yök në lëk kuɔ̈tic?

Wɛbthayit de akutnom de buɔ̈k ye kek piɔ̈c atɔ̈ në   
(www.australiancurriculum.edu.au) kuka nɔŋic athöör cë gɔ̈ɔ̈r 
në ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c ku agut cë wël ye kek thïïc në thaa 
thok ëbɛ̈n(FAQs) ku werek nɔŋic lëk piɛth. Akutnom ACARA 
anɔŋ wɛbthayit de në (www.acara.edu.au) ku ka nɔŋic lëk lëu 
bë raan ëbɛ̈n kuɔny ku athöör lëu bïk yi kuɔny.

yenë kek ke lɔ thïn në Australia. 

Ye ciɛ̈t ke buŋ de ka ye kek piɔ̈c në 
Australia ye gɔ̈ɔ̈r adɛ̈?

Akutnom de ACARA atɔ̈ ke cë kɔc nyic kɛ̈ŋ määtic në baai yic 
ëbɛ̈n, gɔl në dupiööc, kɔc nyic gäär de buɔ̈k  ye kek piɔ̈c, agokɛ̈ 
buŋ tueŋ de ka yekek piɔ̈c në Australia gɔ̈ɔ̈r. Kɔ̈c lui në ye ajuɛr 
de gäär de ye athöörë aye kek kuɔny në akutnom de kɔc kɔ̈k cë 
kek kuany ku nɔŋkɛ̈ nyïny wääcic,  nɔŋic ka cïït këtab bë piɔ̈c 
ku jɔl ya kɔ̈k ye piɔ̈i ke kɔr, kɔc nɔŋkë nyickɛ̈ në cil de thukul, ku 
kɔc nɔŋ kë nyickɛ̈ në biän thöŋ de nom ku ceŋ wääcic. 

Në thɛɛ cenë kɛ̈ŋ yic riɛr të gɛ̈ɛ̈rë kek, ke kɔc nɔŋ kë nyickɛ̈ ku 
jɔl ya akutnïïm ye piɔ̈th nɔŋ luɔi de ye ajuɛrë aye kek kuɔ̈t nïïm 
në baai yic ëbɛ̈n agokɛ̈ bë nɔŋ kë yekɛ̈ jap në wël yic.

Yeŋö ye ajuɛr de ka yekek piɔ̈c në 
Australia?

Ajuɛr de ka yekek piɔ̈c në Australia e yen nyuɔth cë man nadɛ̈ 
ke mɛth de thukul bë ya piɔ̈c në thɛ̈ny röth ɣään ke piöi, ka lëu 
kek në luɔi ku jɔl ya ajuɛr de ka lëu bïk ya tueŋ. 

Ka ye tɔ̈ tueŋ në ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c yic aye juɛ̈r ku kë cë 
yök në ajuɛr tɔ̈ në ɣään ke gäär yic. Aye juɛ̈r nyuɔth cë man 
adɛ̈ ke ye dupiööc yïndë ye kek kɔr bï ya piɔ̈c. Akeer de ka cë 
kek yök e mëër de ka ye kek kɔr bï mɛth de thukul kek detic 
ku nyoothkɛ̈ në lɔ den tueŋ në ɣään kɔ̈k në thaaden tɔ̈ kek në 
thukulic.  

Akutnom de ajuɛr de buɔ̈k ye kek piɔ̈c anɔŋ akeer de ka cë kek 
ya nyuɔth në lëk de ye kakɛ̈, man ye cït juɛ̈ɛ̈r, Luɔi de mɛth de 
thukul yenë ke akeer de ka cë yök nyuɔth.

Ye ajuɛr de ka yekek piɔ̈c atɔ̈ në yintanɛtic në www.
australiancurriculum.edu.au ago kɔc ke Australia ya cɔk tïŋ ye 
këŋö piɔ̈cë në baai ëbɛ̈n. Yen ajuɛr de buɔ̈k ye kek piɔ̈cë alëu 

Në ajuɛr de yïk nhial ku cil buɔ̈k  ye kek 
piɔ̈c ɣön de thiɛ̈r 10 pan de Australia

Akut de buɔ̈k ye kek piɔ̈c në Australia, Cäär ku akutnom de 
ciɛlden yenë ye ke gɔ̈ɔ̈r ya (ACARA) ku londe atɔ̈ ke ye bë ajuɛr 
piɛth de piɔ̈c thöŋ kenë ka pinynom dhil gɔl ku bïk yiɛ̈k nhial ke 
ye kë bë Australia matnom ebɛ̈n ku bë mïïth cɔk ye luui apiɛth 
në thukuulic. 

Wudhïïr de akutnom de piɔ̈c ku yïk nhial de piɔ̈i atɔ̈ ke cë rɔt 
gam bë luɔi në bian de lɔ tueŋ ku cil de gäär(gɔl në run tueŋ de 
thukul) alɔgut në run de thiɛ̈r ku rou 12 në biän de ka ye kek 
piɔ̈c në Australia, kunë biän de buɔ̈k  cït man de Legelith, Buŋ 
de mɛth, Thany ku buŋ de akölkööl, ku jɔl buŋ de gëgorapï ke 
bɛɛr kuany cök, Buŋ cuɛ̈i (Ɣat), buŋ de piɔ̈i në thoŋ kɔ̈k ku jɔl ya 
ɣään kɔ̈k ke piɔ̈i.

Cil de gäär në biän de ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c në Australia 
ɣön de thiɛ̈r në buŋ de Legelith,Mɛth, Thaany ku jɔl ya 
buŋ de akölkööl thɛɛr atɔ̈ ëke cë kek loi kuka tɔ̈ në www.
australiancurriculum.edu.au. 

Luɔi në ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c në ɣööt tɔ̈ tueŋ ke gäär në 
Australia në Buŋ de legelith, mɛth, thaany ku akölkööl atɔ̈ keke 
loi kek ku thïïc gäkic në biän de të bë luɔi kek në 2012. 

Yeŋö yenë ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c në 
Australia yiɛ̈k nhial?

Piɔ̈i lɔcar bë yiɛ̈n rïnythii në Australia ëbɛ̈n e töŋ de ka tɔ̈ ke 
thiekic ago pan de Australia cɔk dhiac ke ye cil apiɛth në biän 
de piɔ̈i piɛth ku pïïr piɛth. Yïknhial de ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c në 
Australia ee luɔi ku gɛm de rɔt në Yithtet ku piny ke Australia 
kedhia nyuɔth cë man nadɛ̈ le kɔc alëu bïk në tökic ku bïk nɔŋ 
ajuɛr piɛth de buɔ̈k  ye kek piɔ̈c të remthii në Australia ëbɛ̈n. 

Abï akutnom de ajuɛr de ka ye kek piɔ̈c them në ye wɛ̈të cɔk 
lɔgɔl të nɔŋ kɔc kë mïïth, dupiɔ̈c ku mïïth ke thukul në kë lëu 
bë ya piɔ̈i kek ku piath ye dhil kɔr të nɔŋ raan de kɔc, në thukul 
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