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 ؟تسانعم ھچ ھب یعامتجا ھلصاف
 
 .تسا گرزب مدق ود دودح نیا .تسا رگید دارفا و امش نیب )توف جنپ ای( ھلصاف رتم مین و کی نتشاد ھگن یانعم ھب یعامتجا ھلصاف
 

 ؟ دیھد ماجنا دیناوت یم ار ییاھراک ھچ
 
 .دینامب ھناخ رد ناکما دح ات •
 .دیورب کناب و ھناخوراد ، تکرام رپوس ھب زاین تروص رد •
 .دینامب دوخ ھلحم رد ناکما تروص رد اما دینک شزرو ھناخ زا جراخ دیناوت یم •
 .دیورب وا ندید ھب دیناوت یم یسک زا تبقارم ای کمک یارب •
 .دنتسھ مھم اھتاقالم نیا .دیورب دوخ لومعم یکشزپ یاھتاقالم ھب نانچمھ •
 اھنآ لزنم برد لباقم رد ار نآ ،دیھدب دننک یمن یگدنز امش اب ھک یناتسود ای هداوناخ یاضعا لیوحت ار یزیچ دیھاوخ یم رگا •

 .دیھد رارق
 .دیریگب ھلصاف رتم مین و کی  نارگید زا ،ناتلزنم زا جراخ رد •
 

 ؟ دیھد ماجنا دیناوت یمن ار ییاھراک ھچ
 
 .دیسوبن و دیریگن  شوغآ رد ار رگیدکی، دیھدن تسد ،دارفا اب تاقالم ماگنھ •
 دیراد نیزنب پمپ و کشزپ ، دیرخ زکرم ھب ھعجارم ھب زاین رگا ، لاثم ناونع ھب .دیوش روبجم ھکنیا رگم دینکن کرت ار ھناخ •

 .دیوش جراخ لزنم زا ھس رھ ماجنا یارب راب کی  نتفر نوریب راب ھس یاج ھب دینک یعس ،
 ، تسا غولش نآ لخاد ای دسر یم رظن ھب رپ تکرام رپوس گنیکراپ رگا ، لاثم ناونع ھب .دینک یرود تیعمجرپ یاھناکم زا •

 .دیدرگرب یرگید نامز دینک یعس
 
 ؟میھد ماجنا دیاب ییاھراک ھچ ھناخ رد
 
 .دنک ادیپ نایرج لزنم رد اوھ دیھد هزاجا ،تسا مرگ اوھ ھک ینامز ات •
 .دینک زیمت دوخ ھناخ یاھرد هریگتسد و ییانشور یاھدیلک ،تکمین و زیم حوطس •
 ،تلاوت زا هدافتسا زا دعب ،ھناخ ھب ندمآ ضحم ھب هژیو ھب رما نیا .دینک کشخ و دییوشب بآ و نوباص اب بترم ار دوخ ناتسد •

 .تسا رادروخرب یرتشیب تیمھا زا ،اذغ زا هدافتسا زا لبق و تروص سمل ای ھفرس ،ھسطع زا دعب
 

 ؟منک ظفح ار دوخ طابترا نارگید اب مناوت یم ھنوگچ
 
 .دیشاب طابترا رد دوخ هداوناخ و ناتسود اب ینفلت و نیالنآ تروصب •
 .دیریگب ھلصاف مھ زا گرزب مدق ود اما ، دینک تبحص دوخ ھیاسمھ اب راصح فرط نیا زا دیناوت یم •
 :دیریگب سامت اھ هرامش نیا اب ، دیراد زاین ینابیتشپ ای هرواشم ھب رگا •

o ٠٣( ۶۶٢١٠٩٩٩ )یس رآ ما( اینامزات رجاھم ھب کمک زکرم( 
o  ٠٣( ۶٢٧٨١۶۶٠ رِک کیلوتاک( 
o  ٠٣( ۶٣٣٢٢٢١١  )ثرون یس رآ ما(لامش رجاھم ھب کمک زکرم( 
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 ؟ ھچ مدش ضیرم رگا
 
 اب دوخ کشزپ اب ،دیدش التبم سفن یگنت ای دردولگ ، ھفرس ھب ای )دیتشادزرل ای ھنابش قرع دننام بت مئالع ای( دیدرک بت رگا •

 .دیریگب سامت ١٨٠٠۶٧١٧٣٨ هرامش ھب )یمومع تشادھب( Public Health میقتسم نفلت
 .دییوگب اھنآ ھب ار دوخ نابز و دیریگب سامت ١٣١۴۵٠ هرامش اب(TIS)  یھافش ھمجرت تامدخ اب ، مجرتم ھب زاین تروص رد •
 تکرید ثلھ( HealthDirect Australia اب ایو دوخ کشزپ اب ، دیراد زاین ینامرد هرواشم ھب یرگید دروم یارب رگا •

 .دیریگب سامت ١٨٠٠٠٢٢٢٢٢ هرامش اب )ایلارتسا
 .دیریگب سامت 000 هرامش اب سنالوبمآ اب ، دیراد یسفنت لکشم ای و دینارگن و دیراد یدیدش یرامیب رگا •
 هرامش اب )خرس بیلص( Red Cross رد )نات تشادھب یگنھرف ود( Bi Cultural Health راکددم اب دیناوت یم نینچمھ •

 .دیریگب سامت٠٣۶٢٣۵۶٠٧٧
 


