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  (Refugee Health Nurses)لتھ نرسزیہ یوجیفیر

  (Information for Community Members)لئے معلوماتیعوام ک

NSWک یو تو ا جب انسان صحتمند ہ۔کھ بھال اہم ہےی دی صحت کی آپ ک۔دیں خوش آمدیلتھ سروس می ہیوجیفی ر
 ۔ شروع کرنا آسان ہوتا ہےیں نئ زندگینئے ملک م

 

ں ی ہیں ہوتینرس افتہیت یہ خاص تربی ۔ سے مالقات پر  ہولتھ نرسی ہیوجیفیرک یں آپ کا نظام صحت سے پہال رابطہ ایلز میو ساؤتھ ویہاں نیممکن ہے 
 ۔ںی ہی مدد کر سکتیں آپ کیکھ بھال می مناسب دی صحت کیجو آپ ک

 ہے وه یشن جو معائنہ کراتیگری تاہم ام۔ا ہویا پہنچنے کے بعد صحت کا معائنہ کرایا کے سفر سے پہلے یلی آپ اور آپ کے گھر والوں نے آسٹرممکن ہے
  ۔لئے ہوتا ہےیوں کا پتہ چالنے کیماریصرف مخصوص ب

 ہے اور ی صحت بہتر ہو سکتیا پہنچنے کے بعد آپ کیلی صحت کے معائنے سے آسٹر۔یشکش کرے گی پیلتھ نرس آپ کو مفت معائنہ صحت کی ہیوجیفیر 
 ۔ں جن کا آپ کو پہلے علم نہ ہویسے مسائل سامنے آ سکتے ہیصحت کے ا

ہ یں یاده وقت لگ سکتا ہے اور اس میا اس سے زیک گھنٹہ یں ایصحت کے معائنے م
 :شامل ہو سکتا ہے

 ں سواالتیت کے بارے میفی کیور جذبات  صحت ای جسمانیآپ ک •

 کیشر اور دوسرے چیبلڈ پر •
 سٹ کا بندوبستیخون کے ٹ •

 کوں کا بندوبستی ٹیضرورت ہونے پر حفاظت •

 :ںیں ساتھ الئیزیہ چینرس سے مالقات کے وقت 
 ںیاں جو آپ لے رہے ہیوه سب دوائ •
 کارڈ آپ کے پاس ہوںی ریکوں کے جو بھی ٹیحفاظت •

  صحت سے متعلق جو دوسرے کاغذات  آپ کے پاس ہوںی اور آپکے گھر والوں کیآپ ک •

 )ہ ہویاگر آپ کے پاس (ا نمبر ی  (Medicare card)ئر کارڈی کیڈیآپ کا م •
 )ہ ہویاگر آپ کے پاس  ( (Healthcare card)ئر کارڈیلتھ کیآپ کا ہ •

 ۔ ہےیشہ ور مترجم کا بندوبست کر سکتیک پیلئے ایکھ بھال کین دی بہتری صحت کیلتھ نرس آپ کی ہیوجیفی ر
 ی اقامتیں آپ کیا میلیں گے، اس سے آسٹری بتائی آپ نرس کو جو بھ۔ گاۓں رکھاجای تمام معلومات کو راز م

 ۔ں پڑے گای اثر نہیت پر کوئیثیح
ت س ورکرز آپ کو مالقات کا وقی ک۔اده مرتبہ ملنا پڑےیک سے زیلتھ نرس سے ای ہیوجیفیممکن ہے آپ کو ر

 ۔ںیں مدد کر سکتے ہیدالنے م
 GP( ڈاکٹر یملیک فیب ای رہائشگاه کے قریلتھ نرس آپ کو آپ کی ہیوجیفی صحت کے معائنے کے بعد ریآپ ک

 ہو سکتا ہے کہ نرس آپ کو صحت کے دوسرے یہ بھی ۔یں مدد دے گیڈھونڈنے م) شنریکٹی جنرل پریعنی
 مدد کر سکتے یجے جو آپ اور آپ کے گھرانے کیھ بھ اپنے حوالے کے ساتیعنیفر کرے یاداروں کے پاس ر

 ۔ صحت کے ادارےیا بچوں کینک، صحت نسواں کا مرکز یسے دانتوں کا کلیں جیہ
 ٹریلئے  انٹرپری اگر آپ کو ہم سے بات کرنے ک۔ںی ہم سے رابطہ کریلئے براه مہربانید معلومات کیا مزیلئے ینے کیلتھ نرس سے مالقات کا وقت لی ہیوجیفیر
 ۔ںی پر فون کر سکتے ہ50 14 13 کو (Translating and Interpreting Service) سروسی ترجمے کی اور زبانیری مدد درکار ہے تو آپ تحریک) مترجم(

لئے ید جاننے کیں مزیاس بارے م
ا خدمات یلتھ نرسز کی ہیوجیفیکہ ر
ہاں ی یانں، براه مہربی ہیا کرتیمہ

:ںیرابطہ کر   

 

لتھ ی ہیوجیفیلز  ریو ساؤتھ وین
 سروس

(NSW Refugee Health Service) 

:فون  

(02) 8778 0770 
:لی میا  

refugeehealth@sswahs.nsw.gov.au 


