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अक्टोबर २०१२  

शरणार्थी स्वास्र्थको लासग निसहरु  (Refugee Health Nurses) 

िामाजिक िदस्यहरुको लासग िूचना (Information for Community Members)  

एन. एि. डब्लु. शरणार्थी स्वास्र्थ िेवामा स्वागत छ .  आफ्नो स्वास्र्थ को ख्याल राख्नु िरुरर हुन्छ . स्वास्र्थ 
राम्रो भएको खण्डमा नयाँ देशमा नयाँ िीवन िुरु गनस िजिलो हुन्छ . 
सनउ िाउर्थ वले्ि को स्वास्र्थ प्रणालीमा पहहलो पटक िम्पकस  गदास, तपाइँले शरणार्थी हरुको लासग खटाइएका निसलाई भेट्नु पछस . यी बबशषे 
तासलम प्राप्त निसहरुल े तपाईलाई िहह स्वस्र्थ िेवा पाउन मद्दत गनस िक्छन . 
तपाइँ र तपाइको पररवारले यहाँ आउन अगाडी अर्थवा आइिकेपसछ स्वास्र्थ िाचँ गररिक्नुभएको छ होला ियाद  तर यो अध्यागमन को लासग 
गररएको  िाँचमा केहह बबशषे रोगको मात्र पररक्षण गररएको हुन्छ . 

शरणार्थी स्वास्र्थ निसले तपाइँलाई सनशलु्क स्वास्र्थ िाचँ गररहदनछन ् . यहाँ अस्रेसलयामा पगेुपसछ गरेको  स्वास्र्थ िाँचले तपाइको स्वास्र्थमा 
िुधार आउंछ असन तपाईलाई ख्याल नभएको कुनै रोग छ भन ेपसन पत्तो लाग्छ .   
 

स्वास्र्थ िाँच गनस एक घण्टा लग्न िक्छ र सनम्न कुराहरु िमावेश हुन िक्छन :  

         तपाइँको शारीररक एबं भावनात्मक स्वास्र्थ बारे प्रश्नहरु  

         रक्त चाप र अरु िाचँ हरु  

         रगत िाँच को प्रबन्ध समलाउन े 

        िुई र खोप िरुरत परेमा हदन े 

निसलाई भेट्दा, तपाइँले सनम्न कुरा हरु  ल्याउनु पछस : 
         आफुल ेखाने गरेको औषसध हरु  

         खोप लगाएको िानकारी हदने कागि  

         आफ्नो र पररवारको स्वास्र्थ िम्बजन्ध कुनै पसन कागि हरु  

         आफ्नो मडेीकेर काडस वा नम्बर (यदी छ भन)े 
         हेल्र्थ केर काडस (यदी छ भने) 
 

शरणार्थी स्वास्र्थ निसले तपाइँलाई उच्चतम िेवा हदनको लासग ब्यवशासयक  दोभाषे (इन्टरप्रटेर) पसन 
हदन िक्छन . 
िम्पूणस िानकारी गोप्य राजखन्छ . तपाइँले िे िानकारी निसलाई हदनुभए पसन तपाइँको अस्रेसलया 
को सभिा मा केहह अिर पदैन .  
 

तपाइले शरणार्थी स्वास्र्थ निसलाई एक पटक भन्दा ज्यादा भेट्नु पन ेहुन िक्छ . केि वोकस र ले 
िमय समलाउन मद्दत गररहदन्छ . 
 

तपाइँको स्वास्र्थ िाँच पसछ शरणार्थी स्वास्र्थ निसले तपाइँलाई आफु बिकेो नजिकको पाररवाररक डाक्टर  

(िी पी )  खोजि हदन्छन . निसल ेतपाइँलाई अरु स्वस्र्थ िेवा िस्तो हक दाँत को उपचार , महहला 
स्वास्र्थ र बालबासलका को स्वास्र्थ िेवा मा पसन पठाई हदन िक्छन . 
 

शरणार्थी स्वास्र्थ निस िंग िमय सलन र र्थप िानकारी सलन कृपया िम्पकस  गनुसहोला , तपाइँलाई यदी दोभाषे (इन्टरप्रेटर) चाहहन्छ भने 
रान्िलेसतंग एण्ड इन्टरप्रसेतंग िबवसि (Translating and Interpreting Services) को  १३ १४ ५०  नम्बर  मा फोन गरेर माग्न िक्नुहुन्छ . 

अरु के के िेवा शरणार्थी स्वस्र्थ निसहरुले 
हदन्छन भन्न ेबारे र्थप िानकारीको लासग 

कृपया िम्पकस  गनुसहोला : 

एन एि डब्लु शरणार्थी   

स्वास्र्थ िेवा  
(NSW Refugee Health 

Service) 

 

फोन : 

(०२) ८७७८ ०७७० 

इमले : 

refugeehealth@sswahs.nsw.gov.au 

 


