Acin kë ce weu ye kœr agut ci yen e makäna (ATMs)
Yin leu ba weu mït në ye kœu ku yin leu ba weu ku tau
në akaundu yic të de tœu de weu në yen e makäna ë
Makäna ye käñ nyuœth ye tok ci gœœr ya ATMs
e ye kœu, aleu bin weu ku täu në bæñdu yic yitok
Dinka

Makäna Ye Käñ Nyuœth Ye Tok
Yin leu ba mït abac në thÿÿ kþk, thic kœc ke bæñ du ye në adë
yenë yen ya abac
Na mït të bæñ ka ATMs ce kÿ du, ke bæñ a lök $1.50 lœ në
$2.50 löm në yï cþk
Na ye kandu jiæt yic ka ba wereñ de weu ci dþñ nyuœth bëibÿi
në ATMs kë ka nœñ kë ye lþk mit e ya
A kþr ba wereñ de jiet cin kat jietic ya muk, kuet ke
agut ka ke ATMs
A joint project of the Migrant Information Centre (Eastern Melbourne) and Eastern Access Community Health Centre Financial Counselling Service
Funded by the Consumer Credit Fund on the approval of the Minister for Consumer Affairs.

Kë tuÿñ (1) gþþl de mit de weu
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1) Yin në kan du tau në makäna yic
2) Ku gut namba dun de athian në kæ nimrai tœ
piny kë yic
3) Të gut yin namba de athian, ke ka bë ben nhial ku
ka ba tiñ kë ci gœœr x acan ci raan de bë tiñ ku kuel
4) Ku jel tau (enter) ka gut (ok) gur
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Select your
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Kë de rou (2) Lþc akaun du
1) Lþc rin ke akaun du në rin yic, ye weu ye
ke löm në thaa thok (saving), ka ye weu
ca ke tþu (cheque), ka weu ca ke tþu ke
dhen (credit)
2) Gut kë lœ në ye cþk ë
3) Gut dæ lœ ë ba weu ku mït në akaun du yic
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Kÿ de diak (3) E ba weu ku miit në
akaun du yic

Select the amount
you want to withdraw
$20
$500
$80
$100

CREDIT
SAVING
CHEQUE

RECEIPT

INSERT
CARD

1) Gaar cin de weu kœr keekka kuænye të cin cïn
dun kœr tiñ kÿ ci gœœr
2) Kuænye në kë lœ në ye cœk
3) Na kœr ba nyic ye weu ke dë ci dþñ ke yin gut
wereñ ye weu nyuœth (receipt)
4) Gut gÿm (yes) ka rec (no)
5) Tiit bë kat du bi makäna dhuœ yin
6) Tiit weu ku jþl ya wereñ de weu ci dþñ
7) Weu ku werek ace bænbei në a wÿÿr tok nyin,
aye bÿnbei të wac
8) Du nhom mÿÿr ba kat du tþu apieth

ATMs alÿu bin weu ku täu në bæñic ku yin yïn wereñ cin weu tþu në adhiec.
Thic kœc ke bæñ dun yin dœm thin bi yin kuœny

