
 

 

 للمدن الكبرى

 

 

أكتوبر / تشرين األول  

ARABIC 

 

 

  (Refugee Health Nurses)  صحة الالجئينممرضات 

  (Information for Community Members)معلومات ألفراد المجتمع 

االهتمام  .(NSW Refugee Health Service)أهاًل بكم لدى خدمة صحة الالجئين في نيو ساوث ويلز 

 .بصحتكم أمٌر مهم، وبداية حياة جديدة في بلٍد جديد تكون أسهل إذا كنتم بصحة جيدة

مدربات خصيصًا ويمكنهن وهؤالء الممرضات . ممرضة صحة الالجئين عبربالنظام الصحي هنا في نيو ساوث ويلز  اتصال لككون أول قد ي
 .في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة مساعدتك

إال أن فحوصات دائرة الهجرة تشمل أمراض . يكون قد سبق وخضعت أنت وأسرتك لفحوصات طبية قبل سفركم إلى أستراليا، أو عند وصولكمقد 

 .معينة فقط

بعد وصولك إلى أستراليا وأن تكشف عن مشاكل تحسن صحتك  أنيمكن للفحوصات الطبية . ستقدم لك ممرضة صحة الالجئين فحصًا طبيًا مجانيًا

 .صحية لم تكن تدري بوجودها

يستغرق الفحص الطبي ساعًة واحدة أو أكثر وقد يتضمنقد 

 أسئلة حول صحتك الجسدية والنفسية. 

 ضغط الدم وغير ذلك من الفحوصات 

 ترتيب إجراء فحص دم 

 بحاجة لها التلقيحات إذا كنت ترتيب تلقي. 

عند مقابلة الممرضة عليك إحضار

 أية أدوية تتناولها 

  تلقيتهالديك بالتلقيحات التي أية سجالت 

 أية وثائق أخرى لديك تتعلق بصحتك أو صحة عائلتك 

  (إذا كنت تملك واحدة)بطاقة أو رقم بطاقة المديكير 

  (.إذا كنت تملك واحدة)بطاقة الرعاية الصحية 

ة للمساعدة في تقديم أفضل رعاية /ة محترف/يمكن لممرضة صحة الالجئين ترتيب حضور مترجم

 . صحية لك

ومهما أخبرت الممرضة فذلك لن يؤثر على وضعك القانوني في . بسرية تامة تحفظ جميع المعلومات
 .سترالياأ

يمكن للعاملين على حالتك مساعدتك في . قد تحتاج لمقابلة ممرضة صحة الالجئين أكثر من مرة

 .الحصول على المواعيد

طبيب صحة )بعد خضوعك للفحص الطبي ستساعدك ممرضة صحة الالجئين على إيجاد طبيب للعائلة 
وقد تحيلك الممرضة أيضًا إلى خدمات صحية أخرى . قريبًا من المكان الذي تسكن فيه( GPعامة 

 .طب األسنان، مركز صحة النساء أو خدمات صحة األطفال اعدتك ومساعدة عائلتك، مثل عيادةيمكنها مس

إذا كنت بحاجة إلى مترجم للتحدث . يرجى االتصال بناإلجراء موعد مع ممرضة صحة الالجئين أو للحصول على المزيد من المعلومات 

 .50 14 13على الرقم (Translation and Interpreting Service) إلينا يمكنك االتصال بخدمة الترجمة الخطية والشفهية 

للمزيد من المعلومات حول الخدمات التي 
تقدمها ممرضات صحة الالجئين يرجى 

 : االتصال 

خدمة صحة الالجئين في نيو 

ساوث ويلز

(NSW Refugee  
Health Service) 

 :هاتف

(02) 8778 0770 

 :بريد إلكتروني

refugeehealth@sswahs.nsw.gov.au 


