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Atek-tek ke 20 në kuat ë 
run kerou yiic alëu bï yï 
kuӕny pïr du. 

Tënë diär ye run 50 lɔ në 74  
(thiër dhiëc ku thïërdhorou ku ŋuan)

Dac yök de 
käntha ë thin 
yic a puɔth

Biäk BreastScreen NSW
BreastSreen NSW a ye loi të cïn wëu ye cuat piny ku 
a tɔ te riȣcë bën në NSW në ɣän ka 150 (ka buɔt ku 
thiȣr dhiëc). Akuma Australia ë wëu tääu piny mënë 
run 1991 kän a loi kë ku bïk thuɔ tek-ic thon käntha 
thin ku e rɔt lëu në dac yök.
A juiir kän aci bȣi bec ku a puɔth bë diär nɔŋ ruӕn 
50 lɔ 74. Diär ëbȣn tӕ në ruӕn 40 lɔ tueŋ kek a ye 
göör bïk lɔ ku bike lɔ tiŋ thin.
Cɔl / Yuӕp ke ɣok 
Të göör yïn ba köl bïn akïïm tïŋ juiir ke yuɔp pan-
akiim thiäk keyï: 
13 20 50
Të nɔŋ yïn ka kӕk göör ba ke yök 
breastscreen.nsw.gov.au
Të göör yïn kuɔny athook 
13 14 50 

 facebook.com/BreastScreenNSW

Dinka

Cɔl/ yuӕp ë, juir thää ë  
rӕm ku bï bënë thuur

13 20 50

Dȣk ë nyic? 
Diär ka 9 në tik 10 yic 

(dhaŋuan në tik thïër yic) 
cï ke yök ë ke nɔŋ käntha 

thin, acie yök ë tӕ ke 
tuany ku ye  
kënë kuat-ic.

Mämmogrääm (thuur thin) alëu bë kän thaa 
yök eke këc guɔ tiŋ ka yök në yïn ka akïïm 
du. Känthaa ëbën cï ke dac ya yök të puɔc 
kek röt gɔl thïn a ye lëu në wal.
BreastScreen NSW mämmogrääm a ye loi 
cïn wëu thïïc ku a ye loi tiŋ rädiogräpaa.
Athook ka Kɔc ye kɔc war thook atӕ ku a 
cïn wëu ye göör, ku bïk diär ya kony/kuɔny të 
lööm kek thura në köl cï juiir.
Bak bȣn ë wë ya akuut alëu bë juiir ku 
athook a bë juiir ku bïk tɔ në ye köl-ë.
Yïn acï göör në warëgak të nɔŋ akïïm, ku 
apuɔth ba rin akiim du, telepun de, ku tëtӕ 
pan-akïïm thin bȣI ke yin ë köl juiir.

Detecting breast cancer early is vital



Ye kuŋu e mämmogräm?
Mämmogräm ee thura ë tik thin. BreastScreen 
NSW mämmogräm a ye diär këc ka cï röt waar në 
ke thin nyuɔth.

Lëu / dhiɛl ba ɣen naŋ mämmogräm?
Ɣëë.Të tɔ yïn në kam ruӕn 50 kuruӕn 74, kë thura 
ë thïn a ye lööm/loi në thök ë run karou ku ber ë 
lööm/loi në kayɛ ne run kӕk tӕӕ tueŋ, kënë yen ëke 
kuer yenë käntha ë thïin dac yök/tiŋ/moth, arëk na 
game raan wal ka lëu bë dhiɛl jäl.
Käntha ë thïin alëu bë guät ë tik dɔm, ku acie wët 
pan në dhiëth yï thïn ka thoŋ yïn jam. Tiŋ tök në 
diär ka bȣȣt yic në pan de NSW a bë akïim ke tïŋ 
ku loi iläc käntha ë thïn pair den yic, ku ka juëc a bë 
jäl nɔŋ ruӕn 50 (thiȣrdhiȣc) lɔ nhial.

Ye kunu e rɔt loi tënë mämmogräm?
Köl ca lɔc bi yïn lɔ abet ë cït tënë atek-tek ka 20 
(thïër-rou) jɔt. meth ku ka kɔc mac-thok, a ye loor 
bïk bȣn pana-kïim keyï. Warëgaak a buk tuɔc tënë 
yïn bak ke lɔ thiɔŋ yic ku bȣI kenë kol cï juïïr bë 
wek akïïm tïŋ.Të ye yïn ye yök keriilic, ke kɔc kuɛk 
lui ë tënë a bi yï kony/kuɔny.
Tiŋ yen lui ë-tën (rädiogräpa) a bi yïɣäth/
räthɣön ci rɔt guɔk ye në thura lööm thïn, tënë 
yen abïn alȣth ceŋ nhial tëm ënë gamith ku thitiän 
lɔ luɔny bei thin. Kam dun bë në thuraa lööm, 
thïntök a bi ya thuur yic rou.Thïn du a bi ya nhiac 
të lööm/loithuraa. Yen nhiac-ë alëu bë raan loi bë 
guɔp lɔ cut, käne erɔt loi ne thaa cek-ic (të cït 
tënë të liit ka thïër). Thura a ye lööm të cɔk thin 
kur ka dït-kë.
Të ye yïn rɔt yök ke yïcïguӕplɔ-cut ke yi lȣk ë 
rädiogräpa. Yïn alëu ba lööm thura cɔk akääc në 
guӕt thaagöör. 

Lëu ba mämmogräm loi të kor ɣɛn në run 
ke 50 (thiërdhiȣc) ka dïȣt në run ke 74 
(thïërdhoroukuŋuan)?
Diär ëbën ye run thïȣr ŋuan lɔ nhial alëu bik 
BreastScreen NSW yuӕp ku bik mämmogräm loi 
të cïn wëu bi-ketäu/cuat piny.
BreastScreen NSW mämmogräm acie loi të nɔŋ 
diär tӕ në run ke 40 dhuk piny. Breast Screening 
acie piath të nɔŋ diär thii në wët ye thin ken yic 
riɛl, kënë e ye loibë yic riɛl bï käntha thiin kor tïŋ 
në mämmogräm-ic. 

Lëu bë naŋ kë yök raan të në 
mämmogräm (loi ë thura ë thin)? 
Tënë lööm/loi thura ëbën, rädiecon thin kor a ye 
göör të lööm-ë/loi-e thura në thin-ic. Anɔŋ wël juëc 
cï gɔte ye nyuɔth yeŋu ë piath loi mämmogräm 
të göör ye bi käntha thïn dac tïŋ, käk a ka rɛc 
wën lëu bïk kɔc rïȣc cɔk a tӕ nhïïm piny.

Ye ka-ŋuu kek niӕp mämmogräm 
ke thïn? 
Mämmogräm ee yene kuer puɔth yene käntha 
ë thïndac yök/moth. Të cï-në käntha ë thin dac 
yök a ye tik nɔŋ cin dït ye yen yuɔth na wal 
a bë luikudɛc/dɔc guӕp pial. Thӕӕŋ kӕu ci më 
në lööm thuraa kӕk cït mënë puӕu, mämmogräm 
acie ke rïëc ëbën dhiil në 100% yic e luӕt.
• Diär liik cï lɔ bë ke lɔ thuur thin në 

mämmogräm a puɔth bïk ya dhuk cïȣn bï ke 
bɛr lɔ thuur thin në ka juȣc ke këc guɔ yïk 
thura thök kek, ka akïïm këc wët thök wël lȣk 
yï. Diär ka 9 (dhaŋuan) në 10 (thïȣr) yic aye 
ke thïïc bïk dhuk pan-akïïm bi ke bɛr lɔ 
them thin, acie naŋ käntha thin.

• Anɔŋ cin thin koor ye yen yuɔth anthem 
mämmogräm bën bec ë rȣȣr a puɔth të cɔk 
käntha ë thïn tӕ në thin-ic. Tɛk dӕ, kän acie rɔt 
dac loi. Tiŋ tök në diär ka 1000 (bianäbur) 
yic aye yök ë kenɔŋ käntha thïn në ruӕn 
buɔth run loi yen mämmogräm. 

• Käntha ë thïn cï ya yök në BreastScreen 
NSW a ye cil ku a ye wëi raan duӕ nyai të 
këc ye gäm wal. Cin thin kor käntha thin cï ke 
ya yök ku gäm ë raan wal. Tɛk dӕ ake dë këc 
wëi raan duӕ nyai, a ci lëu bï luel na ye känthaa 
thin ko lëu bïk raan nӕk ka këk ko lëu bïk raan 
puӕl.

Tau kë thin në we nhïïm, 
juiir nïn bin ke lɔ ku në köl-kë
1. Nyic thin ku, kutë ye kek tӕ thin a köl 

luӕt. Tïŋ thin ku në mira yan yin ku 
thap kenë köl kӕk.

2. Na cï yïn kë cï rɔt waar në thin yic 
(kë cït ŋoi-ŋoi, bë thin thook ya yil/
kuëër ke tök thin cïe jäl puɔc rɔt 
gɔl) ke yïciëth-ë dhöl e mëtöŋ-ë tëm 
nɔŋ akïïm.


