
Cɔk rɔt wum ë wäl de gël ë COVID-
19 në Cranbourne ëmanë. 
 

 

 

 
 

Dinka 

Të yenë kɔc wum thïn ë wäl de gël ë COVID-
19 ë liep ëmanë në Cranbourne Turf Club 
Monash Health ee të de ceŋic yenë kɔc wum thïn ë wäl de gël ë tuaany acïk liep në 

Cranbourne Turf Club. Wuum ë wäl de gël ë tuaany ee ya abac ke cïn wëu thïc, acïn kërɛɛc 

ye tuɔ̈l të cenë ye wuɔ̈m, ku ye kuer piɛɛth wën yenë yin rɔt du, kɔc ke paandu ku kɔc rɛ̈ɛ̈r ë 

ceŋic ke yïn ya gël në tuaany.  

Të de wum 
Cranbourne Turf Club 
50 Grant St 
Cranbourne VIC 3977 

Thɛ ɛ  yen ke luui 
9.00 miäkduur agut 5.00 thëëi, ë köl thok ëbɛ̈n 

Ba tuɔ̈l ke yïn kën kɔc kan lɛ̈k aye gam në 

9.00 miäkduur agut 3.00 thëëi 

Lɔ  yenë lɔ  thïn 
Mɛ̈ny de riäi ee ya abac ke cïn wëu thïc të 
cïn: bär thïn ë lɔɔŋ de Grant St 
Të yenë gɔthɔr (train) kɔ̈ɔ̈c thïn thiɔ̈k: Cranbourne Station  
Të yenë bus kɔ̈ɔ̈c thïn thiɔ̈k: Cranbourne Integrated Care/Sladen St (Bus nambaai ye tëëk 
ë dhëlë 760, 791) 

Të yïn aruk luɔ ɔ i thïn 
Ba tuɔ̈l ke yïn kën kɔc kan lɛ̈k aye gam, akë jɛ̈l tɔ̈ naa cï kɔ̈r ba gääu ka b piɔ̈u riääk, ke 
ka yuku lueel ye ba aruŋ du yaa looi.  
Ago aruk looi, cɔl 1800 675 398. Në kä ye kuanyiic lɔc 1, ku bɛrë 1 lɔc, ku bɛrë 1 lɔc.  

Wël kɔ̈k juɛ k ëke 
Yïn lääu ba duun ba raan bë yïn bë kony bɛ̈ï ke yï të kɔɔr yïn kuɔɔny në biäk de cath, kä 
anhiar ku buk yïn kuɔny yïn në ye köölë. Naa kɔr kuɔɔny de raan ye kɔc waar thook ke ɣok 
lëu buk raan ye kɔc waar thook ë telepuunic ka kë ye bɛ̈n ë guɔ̈pde bë kɔc bë waar thook  
në ye köölë. 
Ɣok ye lööŋ cë ke tääu piny ëmanë kuany cök në gɛɛm ye ɣok wäl de gël ë tuaany piɛth ke 
yï gäm yïn. 
Ago wël juiɛ̈c kɔ̈k ke wuum ë wäl de gël ë COVID-19 yök, yïn lëu ba ye kënë neemic 
https://sephu.org/covid-vaccination 


