مؤسسۀ تنظيم خانواده در نيوساوت ولز  Family Planning NSWو صحت زنان در عمل.
مؤسسۀ تنظيم خانواده در نيوساوت ولز خدمات صحت توليد مثل و امور مباشرتی را ارائه می نمايد .اين مؤسسه دارای
متخصصينی برای جلوگيری از حاملگی ،انتخاب ھای حاملگی STI ،ھا )امراض عفونی مباشرتی -ترجمان( ،وظايف مباشرتی
و امور مباشرتی ،حيض ،يائسه گی ،مسايل صحت زنان و مھبل ،بررسی ھای عمومی ساقۀ رحم و آشنائی با وضعيت پستان می
باشد.
ھر روز ،متخصصين بالينی به مردم با سوابق بسيار متنوع کلتوری و زبانی که مسائل پيچيده و مشکلی در ارتباط با اعضای
توليد مثل و صحت مباشرتی خود دارند گوش داده ،از آنھا مواظبت ،و آنھا را تداوی و حمايت می نمايند.
وقتی که يک شخص از يک کلنيک تنظيم خانواده ديدار می نمايد ،می آيد تا راجع به موضوعاتی که بسيار خصوصی ھستند
صحبت کند .متخصصين کلنيک بدون اينکه قضاوت بکنند به ھمه قصه ھای آنان ھرچه باشد و از ھرکس که باشد ،گوش می
دھند و به آنان کمک می نمايند تا راه حل صحيحی برای ھر فرد با توجه به وضعيت خاصی که دارد پيدا کنند.
خدمات ترجمانی رايگان برای مشاوره بالينی و تعدادی از ورق ھای معلوماتی ترجمه شده به لسان ھايی غير از انگليسی ھم در
دسترس می باشند.
در مناطق ) Fairfieldفرفيلد() Ashfield ،اَشفيلد() Penrith ،پنريت() Newcastle ،نيوکسل( و َ ) Dubboدبُو( تعداد 5
)پنج( کلنيک تنظيم خانواده قرار دارند ،که بعضی از وقت ھای مالقات را بعد از ساعات اداری و در صبح روزھای شنبه در
اشفيلد و فرفيلد می دھند که برای زنان شاغل مناسب باشد.
اين پيام با کمک:

تدوين شد.
تاک لين نيوساوت ولز  NSW Talklineبرای ارائه معلومات و مشوره راجع به ارجاع ،بين ساعات  8:30صبح تا  5بعد از
ظھر روزھای غير رخصت ھفته باز است.
1300 658 886
) TTYبرای ناشنوايان( 8752 4360
ويبسايت www.fpnsw.org.au :برای معين کردن وقت مالقات.
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