ATHÖÖRË LËK TË NƆŊ MËTHÏÏTH, ATÏÏT KU JƆL YA
DUMUUK KE MÏÏTH.
YEŊÖ YE CƆL NCCD?
Akutë Nationally Consistent Collection of Data on School Students with Disability ee akutë löömë
lëk ye lööm të nɔŋ mïïth ke Thukul nɔŋ guup niööp ku ye lööm në ruɔ̈ɔ̈n thok ëbɛ̈n.
Akutë NCCD atɔ̈ ke ye lööm atɔ̈ ke nɔŋ akeerë kuɛ̈n:



Akeerë mïïth ke thukul cenë kaken ke kuɛ̈n në thukulic cɔk piny ka ‘cë kek kony’ në niööp
tɔ̈ në ke gup.
Akeer yenë ke kuɔny ku jɔl ya ajuiɛɛr yenë ke kuɔny në piööcdenic cë mïïth kɔ̈k tɔ̈ në
thukulic.

Mïïth ke thukul are ye kek kueen në ajuiɛɛrë NCCD të cenë kek kuɔny ku cökkë kaken ke kuɛ̈n
piny në thuklic ke ye niööp tɔ̈ kekek. Ye ajuiɛɛrë kuɔnyë alëu bë kek cɔk ye thukul ku piööi piɛth
yök abïï thöŋ kenë mïïth cën gup niööp.
Ye ‘kuɔnyë’ alëubë mïïth nɔŋ gup niööp cɔk yök kuɔny cë mïïth cën gup niööp. Ajuiɛɛrë NCCD aye
löŋë muŋë kɔc nɔŋ gup niööp ka Disability Discrimination Act 1992. yiɛ̈n riɛɛr.
Thukuul aye lëk yiɛ̈n akuut ke akuma.
Ye ajuiɛɛrë cök piney atɔ̈ ke lɔ dhek? Ku yïn lëu ba të yenë luɔi thin piɔ̈ɔc̈ enë

YEŊÖ YENË LËK CÏT YEKENË LÖÖM?
Thukuul ke pane Ɣothuraliɛ kedhia are ye lëk cït yekenë game në mïïth nɔŋ gup niööp.
Ajuiɛɛrë NCCD:



Cë man adɛ̈ ke lëk bë ya lööm në yic ɣɛɛr, cɔk kuany löŋ cök kunë yic thiɛk
Bë lëk lɔcök ya yiɛ̈n kɔc ku bë kek cɔk nɔŋ nyïny bë nɔŋ kë wɛɛr të nɔŋ mïïth nɔŋ gup
niööp

Bë kɔc ke mïïth, atïït, dumuk, dupiööc ku jɔl ya duŋɔ̈ɔ̈r ke thukuul, akuut ke piööc ku jɔl ya akuut
ke akuma ya yiɛ̈n dhɔ̈l piɛth lëu benë kek ke mïïth nɔŋ gup niööp ya lëu në kuny.
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Konyë Mïïth ke thukul nɔŋ gup niööp
Kuɔnyë wëu ye bɛ̈n të nɔŋ akuma Ɣothuralia ke benë mïïth nɔŋ gup niööp ya kuɔny ee bɛ̈n në
cäär cë thɔ̈ɔ̈ŋ kenë NCCD ku cë thɔ̈ɔ̈ŋ kenë akeerë kuɔnyë mɛnhë thukul.
Mïïth ke thukul tɔ̈ kek nɔŋ gup niööp atɔ̈ keke cë kek ya tɛkic në akeerë NCCD man cë tekic diäk
(extensive, substantial and supplementary). Akeer ye yic diäk yenëka yenë wëu bë kek gaam
caar. Wëu ye kek yiɛ̈n mɛnhë thukul aye ke thɔɔŋ kenë akeerkɛ̈ ke diäk të nɔŋ mɛnhtök. Aye jäl
bɛɛr tïŋ të nɔŋ en miɔ’Idɛ̈ be juak në ka cë kek caar kɔ̈ɔ̈th. Kuɔny ye gaam e tɔ̈ cë kuɔny yenë
kɔɔr mɛnhë thukul ku nɔŋ guɔ̈p niöök kɔɔr kuɔny. Të yen tɔ në thukulic në nïïn kedhɛi ka nɔŋ
ajuiɛɛrë wëu juïc lëu bë luɔ̈I en të kɔɔr yen konydït arëtic.
Akuma Ɣothuralia atɔ̈ ke ye wëukɛ̈ gäm akut ke thukuul ke akuma tɔ̈ në Yithtet ku jɔl ta
territories yic kedhia. Akumaaikɛ̈ aye jäl lɔ tek bïk bë ye wëukɛ̈ lɔ yiɛ̈n thukul kɔɔr kek ku cë të
cenë akeerden juiɛɛr thïn. Aye ye kek gam cë anuanë akutë.
Aye akuma nhiar cë man adɛ̈ ke thukuul bë ya nɔŋ ajuiɛɛrdɛ̈ benë ke ya köör në wëu në ɣän kɔ̈k.
cë man akumadït Ɣothuralia, në Yithtet, tërëtory kanë të nɔŋ akut ke tajir lëu bïk kony. Apiɛth
bïk jäl ya tïŋ në ke kɔɔr mïïth ken ke thukul nɔŋ gup niööp.

Yeŋö ye kë piɛth lëu bë yök në mɛnhë thukul në ye ajuiɛɛrë NCCD yic?
Lëk tɔ̈ ke cë ya lööm në ajuiɛɛrë NCCD ee dupiööc, duŋɔ̈ɔ̈r ke thukul, akuut ke piööc ku jɔl ya
akuma aye kek kuɔny në biänë ke bïk luɔ̈I mïïth nɔŋ gup niööp në thukulic.
Akutë NCCD ee thukuul thïïc bïk ya nɔŋ ajuiɛɛr bene kek piööcden ya caar agokɛ̈ ya kɔ̈ɔ̈c kenë
kë kɔɔr ye akutë bë loi. Ajuiɛɛr cït yekenë ee thukul kuɔny në tëlëu benë kë piɛth bïk yök në
luɔidenic ya nyic.

YEŊÖ ADƐ̈ KE LËU THUKUL BÏK LOI AGOKƐ̈ MÏÏTH KUËN KEKE NƆŊ GUUP
NIÖÖP YA KUƆNY?
Mïïth kedhiɛ tɔ̈ në thukulic anɔŋ ŋɛk ke yicde bë ya nɔŋ kuɛ̈n piɛth ku bë ya rëër apiɛth.
Mïïth tɔ̈ në thukulic ku nɔŋkɛ̈ gup niööp akɔɔr bë kek cɔk ye kuën ku cie kek ye tiɛlwei në niööp
tɔ̈ në kek gup. Ago yekenë ya tɔ̈ ke ye luɔi, akɔɔr bë thukuul kedhia ya nɔŋ ajuiɛɛr benë kek röth
cɔ̈kpiny kunë luɔiden kenë mïïth nɔŋ gup niööp. Dupiööc, mïïth kuën, kɔc ke mïïth, atïït,
dumuuk, kɔc ye nyïin tïït në mïïth ka kɔc lui në ɣään ke pialë guɔ̈p bïk ya lui në tök. Ku bë mïïth
nɔŋ gup niööp ya dhil cɔk ye biänë pïɔ̈ɔ̈c ku thukul.
Lööŋ ke rou, go ya löŋë Disability Discrimination Act 1992 ku jɔl ya Disability Standards for
Education 2005 aye thukuul kedhia nyuɔ̈th në kë lëukɛ̈ bïk ya loi.
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YEŊÖ YE KƆƆR BË CƆ̈KPINY?
Cökpiny ee bɛ̈n në ɣään kɔr benë ke mïïth nɔŋ guɔ̈p niööp në thukulic ya them në kony ku bïk
thöŋ kenë mïïth pial gup në thukulic.
Cökpiny aye looi në thukuul kedhia (të benë ajila raan niɔp ya tëëk). Mɛnh tɔ̈ ɣönë gät ku bë ya
nɔŋ ajuiɛɛrë piööc). Na cɔk bɛɛr ya mɛnh tök keka lëu bë kony.
Thukul akɔɔr bë ya nɔŋ ajuiɛɛr ben ɣönë gäär ya caar ku bë mïïth nɔŋ gup niööp ya kony. Akɔɔr
bë thukul ya nɔŋ ajuiɛɛr ben jam kenë mïïth, kɔc ke mïïth ku jɔl ya kɔc ye mïïth muk.
Thukuul akɔɔr bïk dhil ya nɔŋ ajuiɛɛr të kɔɔr kek yen. Ajuiɛɛrë ku löŋë Disability Standards for
Education 2005 ee jam në kë ye cɔl cökpiny tɔ̈ cilic reasonable adjustment’ ku bë këriɛ̈ɛ̈c ya
thɔ̈ɔ̈ŋ ku bë raanëbɛ̈n kuɔny në thɔ̈n wääcic.

YEŊA YE KUƆNY NË AJUIƐƐRË NCCD?
Kë ye athörë NCCD atɔ̈ ke ye jam në ka juïc në löŋë Disability Discrimination Act 1992.



Ye ajuiirkɛ̈ atɔ̈ kek ye nyoothë në ka tɔ̈ në ajuiɛɛrë NCCD të kɔɔr ke bë këriɛ̈ɛ̈c cɔ̈kpiny:
Mïïth tɔ̈ në thukulic ku nɔŋkɛ̈ anuanë yenë piööi kek nuaan.

YEŊA YE LËK CÏIT YEKENË LÖÖM KU BË LƆC YIƐ̈N NCCD?
Thukuul ke ka ye nɔŋ ajuiɛɛr benë kek mɛnh nɔŋ guɔ̈p niööp caar ku bë kuɛ̈n ajuiɛɛrë NCCD.
Mïïth nɔŋ akeer cïy yekakɛ̈ keka ye ke lööm:





Bë këriɛ̈ɛ̈c ya cɔ̈kpiny të nɔŋ mïïth ke thukul(bë ya nɔŋ amat kenë mïïth ke thukul ku kɔc ke
mïïth, kɔc ye kek tiit).
Bë thukuul dupiööc ya tïŋ ku bïïk kek ya kuany cök ku cïïk kek ye kek ye luk.
Kɔc lui në akëëm ku akëëm ye tuaany caar.
Akɔɔr bë nɔŋ dhɔ̈l piɛth kɔ̈k ye kek gaam.

Akɔɔr bïï thukuul ku duŋɔ̈ɔ̈r kën ya nɔŋ ajuiɛɛr lɔcök në lëkkë NCCD.

YE LËK YÏN YENË YE LÖÖM?
Mɛnh cë kueen ku cë tääu në NCCD akɔɔr bë ya nɔŋ ajuiɛɛr benë kek ka ken cɔ̈kpiny agokkɛ̈
mïïth nɔŋ gup niööp.
Në ruɔ̈n thok ëbɛ̈n, ke lëk tɔ̈ piny enë aye lööm të nɔŋ mɛnhë tɔ̈ në thukulic:




Runë tɔ̈ kek në kuɛ̈nic
Ajuiɛɛrë cökpiny cë lööm në yen
Bë akeerë kuɔny ya tïŋ.

Mïïth nɔŋ gup niööp akɔɔr benë thukuul kɔc cë piɔ̈ɔ̈c ya cɔk daai arëtic ku bë ajuiɛɛrë niööpden
caar. Akɔɔr bë akeerë kuɔnyden ya kuany ku ye kek piɔ̈ɔ̈c ku ye kuɔny yïndë gɛmë kek.
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Ajuiɛɛrë NCCD atɔ̈ ke ye kɔc ke pane Ɣothuraliɛ kuɔny ku lëk ee tɔ̈ bïïk kɔc yök. Akumaai ke
panë Ɣothuralia në yithetic, Territory alëu bïk nɔŋ të wɛ̈ɛ̈rë kek ajuiirken yic të nɔŋ kɔc niɔɔp.

YE LËK CË LÖÖMË LUƆI ADƐ̈?
Ajuiɛɛrë NCCD atɔ̈ ke ye ajuiɛɛrë wëu ye kek miaac ka bë kek gäm thukuul. Aye ye kɔɔr bë mïïth
nɔŋ gup niööp ya kuɔny ku bë kek ya caar në thukulic në nyindia. Dhöldɛ̈ tɔ̈ ke yenë NCCD mïïth
nɔŋ gup niööp kuɔny në thukulic yenë kë.





NCCD ee thukuul kuɔny bïk nɔŋ nyïny lɔgɔk cë luɛlë löŋë Disability Standards for Education
2005.
Thukul aye nɔŋ ajuiɛɛr benë kek mɛnh nɔŋ guɔ̈p niööp tɔ̈ ke yen ya kuɔny ku ye ajuiɛɛrdenë
cökpiny loi në dhöl piɛth.
NCCD atɔ̈ ke dhöl piɛthë të lëu benë ye mïïthkɛ kuɔny thin ku ye akuut rek në dhöl piɛth
benë mïïth nɔŋ guup niööp bë kek ya kony. Apiɛth bë thukul ya thïïc bïk nɔŋ ka bïk kek
waar.
NCCD atɔ̈ ke ye ajuiɛɛrë jam cɔk lɔ cökpiny ku ye piath nyuɔth në kamë thukul, kɔc ke mïïth,
atïït ku jɔl ya kɔc ye kony.

Ajuiɛɛrë piööce man ye Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA)
atɔ̈ ke ye guɔ̈t bei në ruɔ̈ɔ̈n thok kuka tɔ̈ ke ye kony në lëkkë NCCD.

YE CIƐ̈T KE NCCD BË GƆL NA?


NCCD ee gɔl në pɛië bɛ̈t.

YE CIƐ̈T KE NCCD YE LÖŊ BÏÏ YA KUANY CÖK KE CË WUƆ̈C?
Eyic, thukuul kedhia akɔɔr bïk lëk dhil ya lööm në ruɔ̈n thok ëbɛ̈n ku bë ya tuɔ̈c NCCD, ye lëkë
atɔ̈ ke cë gɔ̈ɔ̈r në athöörë Australian Education Regulation 2013. Ago yök në le’k

YE CIƐ̈T KE LËKKË MÏÏTH KA CÏÏTKEN GËL KEDË?
Lëkkë ku athianic tɔ̈ ke meth aye gël të nɔŋ mïïth tɔ̈ në thukulic në ajuiɛɛrë NCCD.
Lëk cë ya lööm në thukulic. Cïït ke raan, rinke meth kuka benë ke ye nyic aye kek thian kuka cie
kek ye tuɔc të nɔŋ akuma de pedërɔl. Lëk në ka cë kek thiän aye kek yök në Public information
notice.
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AGOR YÖK NË LËK KUƆ̈TIC
Yuɔ̈pë thukul thiääk kenë ku thïïc kek në lëk tɔ̈ në NCCD. Yïn lëu ba lɔ në NCCD Portal.
Atɔ̈ ke nɔŋ ajuiɛɛrë kuɔny ku benë yen ya piɔ̈ɔ̈c ye cɔl e-learning resource ku löŋë Disability
Discrimination Act 1992 ku jɔl ya Disability Standards for Education 2005
Ye athöörë abë ya cɔl athöörë lëk të nɔŋ mëthïïth, atïït ku jɔl ya dumuuk ke mïïth.

Ye ajuiɛɛrë aye akutë akuma ɣothuralia kɔ̈ɔ̈r kenë yen në ajuiɛɛrë ye cɔl Australian Government
Department of Education and Training. © 2019. Ku jɔl ya ajuiɛɛrë Education Services Australia Ltd ku jɔl
ya ajuiɛɛr ye cɔl Creative Commons BY 4.0, cë të cenë ye luel unless otherwise indicated.
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