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Yë ŋo yen yä Ajuiɛr 
Puɔth akolciɛn? 
Ajuiɛr Puɔth Akolciɛn (Brighter Futures 
Program) eyï gam kuɔny ku ɣän eluɔi kɔk 
kek bï yï dhil ekuny bä mïïth ku muɔc 
në të bï kek piir puɔth jäk thin. Kan abä 
anɛɛi cɔk kac ekë cï rɛɛc wei.

Ɣän ekuɔny rɛɛr thin në Ajuiɛric anɔŋic 
të dë muɔk emïïth (childcare) Akuut yë 
thuec atök (playgroups), nɛm në bɛɛic ku 
akut dä amëdhieth. Mɛt erɔt në ajuiɛric 
ekë yin lɔ thin yï tök (voluntary). 

Ok ebɛn ayuic mïïth kua bik puɔth miɛt, 
puɔl ke guup ku cin kë nɛk ke. Ajuiɛr 
Puɔth Akolciɛn ë kɔc juac nɔŋ miith kony. 

Kɔc nɔŋ miith kɔk ajɔl yiɛc kek dëŋ wääl 
ku maw ku kɔk ë kek ariɛr kenë akɛk 
baai Amëdhieth juac acin kuɔny yë kë 
yök tɔŋ kɔc ruai kek ëkë kä mëëth ken 
ku ayë muɔk mïïth yök erilic. 

 

Ɣɛn etiŋ rëër në rɔt 
nɔŋ miith ken ruun 
edhiɛth kä bɛɛt döt. 

Acin kɔc ciɛn̈ ruai kek ɣä ceŋ të thiɔk 
ke ɣä, ku ɣɛn aa cï diɛr në wɛt ken 
ɣɛn lɔ nip piny ku ɣɛn aa yë lɔ bec 
arët kek mïïth ciɛ. Ɣɛn emɛn ɣɛn acï 
naŋ raan yë ɣä nëm baai ethää kä 
ŋuan ewikic ku cï men cen ɣä wël yiny 
puɔth kä nɔŋ ke puɔth cï looi në piir 
diɛ yic. Mïïth ciɛ amit puɔth aret ku ɣɛn 
acï naŋ raan cï ok yä jam të can kɛŋ 
yök ekë rilic.”

Yë Ajuiɛrë yë kediɛ? 
Wɛt cï gör (report) cï tuɔc në kuer dë 
lany ekuny dë DoCS jam në mïïth ku ayë 
luel dɛk mïïth ku alëu bik kuɔny gör tɔŋ 
yen Ajuiɛrë. 

Yin alëu bä jam kek ɣo buk të lë piir du 
thin kek (tiɛŋ dä amëdhieth) parenting ku 
dɛk ë yï gör ë kuɔny tenë ekä dhal yin cï 
yök. 

Ajuiɛr puɔth Akolciɛn alëu bï 
yï kony bä kɛk ë kuny yuic kë 
yök. 

“

Dinka 
Being a parent can be tough
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...kuny ku kɔc kë raan aalëu bik kë puɔth nyuɔth. 

Yä ajuiɛrë luui kadë? 
Raan luui të dë Brighter Futures abï dhil 
ejam kë yï në wɛt ë kë puɔth loi rɔt tenë 
kɔc ku (family) ku wen yë yök ke rilic. 
Wek alëu bak kuɔny yë yök jamic ku yë 
kä dhɛɛl yin dɛ bak jamic ku në kuer yin 
dë. 

 Wɔdhiɛ ok abï ɣän ekuɔny ku kuny wen 
puɔth kenë kɔc ku (family) juir. 
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Kɔc cï kë baŋ eguup ken nyuɔth në ethurää kë yic tɔ në brochure 
(wargaŋ yic) aayë kä nyööthë epath. 

Mony rɛɛr ke ɣä 
eyë cool dek ë 
wääl ku ecin dɛ lɛu 

bä looi guɔ miith yä nyäŋ yë wen yan lɔ 
në luɔic. Ɣɛn ayë diɛr ekë bï jal tuɔl tɔŋ 
ke ku jal takic ke ë yä amëdhienh rac. 
Raan dë luɔi dë Brighter Futures (Ajuiɛr 
puɔth Akolciɛn) acï riɛl yen tɔ kenë ɣo 
ke ɣo yë kɔc nɔŋ miith jal nyic ku jɔl 
ɣa kony bä yɔk̈ childcare (të dë muɔk 
emïïth) ku jɔl mony rëër ok räth të dë 
cök epiny (rehab).
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Eyä yä cool etɛk lɔn 
ëyë Sam yë looi ke 
nyic bä ɣä them bä 

ɣä loi bä puɔu riak wen yen ɣä cuɛt 
wëël ŋeeny ɣä (tantrums) ku ë kec ɣä 
looi bä puɔu dit ten ëkɛ yä luɔië. Kë ɣä 
cï thöl ëlɔ në (parenting programs) ajuiɛr 
cï looi tenë amedhiëth yic ke jal nyic lɔn 
yen kenë ëye looi kë dɔ ëpath. Aacä piɔc̈ 
në kuɛɛr bɛn ekë rëër dë Sam ku të bɛn 
yë luɔi thin nyic apuɔth, në nyin bɛn riak 
ëpuɔu diɛ yä lɔ dhuɔk ye.
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