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 پناهندگان بهداشت پرستاران
Refugee Health Nurses)) 

  (information for members of the community) اطالعات برای اعضای جامعه

. خوش آمدید (NSW Refugee Health Service) سرویس بهداشت پناهندگان نیو سات ویلزبه 
آغاز یک زندگی جدید در یک کشور جدید آسانتر خواهد بود . شما امر مهمی است مراقبت از تندرستی

 .اگر سالم باشید

و اند  آنها پرستارانی هستند که تعلیمات ویژه دیده. باشد پرستار بهداشت پناهندگاندر نیو سات ویلز ممکن است با بک  اولین برخورد شما با سیستم بهداشتی
 .دریافت نماییدتوانند کمکتان کنند تا مراقبت بهداشتی مناسبی  می

های  اما، معاینات مربوط به مهاجرت فقط برای بیماری. ممکن است قبل از سفر به استرالیا، یا بعد از ورودتان معاینه بهداشتی شده باشید شما و خانواده تان
 .استبخصوصی 

توانند سالمتی شما را بعد از ورود به استرالیا  می معاینات بهداشتی. خواهد کرد یک معاینه بهداشتی رایگان را به شما پیشنهاد پرستار بهداشت پناهندگان 
 .آگاه نبودیداز آن  قباًل و ممکن است مشکالت بهداشتی ای را پیدا کنند که بهتر کنند

 :معاینه بهداشتی ممکن است یکساعت یا بیشتر طول کشیده و شامل اینها باشد

  احساسی شماسواالتی در باره سالمت جسمی و 

 فشار خون و معاینات دیگر 

 ترتیب دادن آزمایش خون 

 ترتیب دادن مایه کوبی در صورت لزوم. 

  :بینید باید این چیزها را با خود بیاورید وقتی پرستار را می

 کنید هر دارویی که مصرف می 

 سوابق مایه کوبی که دارید 

 هر مدرکی که در باره سالمتی خود وخانواده تان دارید 

  (اگر دارید)شماره کارت مدیکر تان 

  (.اگر دارید)کارت مراقبت بهداشتی 

ای به شما کمک کند تا بهترین مراقبت  که یک مترجم حرفه تواند ترتیبی بدهد پرستار بهداشت پناهندگان می
 .بهداشتی به شما ارائه شود

تاثیری روی وضعیت اقامت  بگوییدهر چیزی که به پرستار . همه اطالعات محرمانه نگه داشته خواهد شد
  .شما در استرالیا نخواهد داشت

توانند کمکتان  مددکاران می. ممکن است مجبور باشید که پرستار بهداشت پناهندگان را بیشتر از یکبار ببینید
  .کنند تا در قرارهای مالقات حاضر شوید

دکتر عمومی یا )د کرد تا یک دکتر خانوادگی بعد از معاینه بهداشتی، پرستار بهداشت پناهندگان کمکتان خواه
GP )پرستار همچنین ممکن است شما را به سایر خدمات بهداشتی . در نزدیکی محل زندگی خود پیدا کنید

د، مثل کلینیکهای دندانپزشکی، مراکز بهداشت زنان و خانواده تان کمک کنند ارجاع ده توانند به شما که می
 .و خدمات بهداشت کودکان

اگر برای صحبت کردن با ما به مترجم نیاز . یا آگاهی بیشتر، لطفًا با ما تماس بگیرید برای گرفتن وقت مالقات با یک پرستار بهداشت پناهندگان

 .تلفن بزنید 50 14 13، شماره  (Translation and Interpreting Service)توانید به سرویس ترجمه کتبی و شفاهی دارید می

که  برای آگاهی بیشتر در باره خدماتی
پرستاران بهداشت پناهندگان عرضه 

:کنند، لطفًا تماس بگیرید می  

سرویس بهداشت پناهندگان 
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