
زبان های دیگر

مشاوره سالمت 
در ناحیه شام

Gesundheitsberatung in Ihrem Viertel

Health guidance in your neighborhood

Mahallenizde sağlık danışmanlığı

Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

Медицинская консультация в вашем районе
Doradztwo zdrowotne w Twojej okolicy 

املشورة الطبية بالقرب منك
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کیوسک سالمت چیست؟

چه کسی می تواند به ما 
مراجعه کند؟

ما به شام کمک می کنیم بهرتین زیربنای سالمت را 
برای خود ایجاد کنید. کارکنان ما در زمینه پزشکی 

 آموزش دیده اند.
آنها به پرسش های شام پاسخ می دهند و شام را به 
کارشناسانی معرفی  می کنند که می توانند در زمینه 

نگرانی های  واقعی تان به شام کمک کنند  – مثال 
پزشکان، مراکز مراقبت یا بیمه ها. آنها به شام مشاوره 

می دهند و شام را به برنامه های شهری معرفی 
می کنند تا رسیع و بدون ترشیفات اداری کمک 

دریافت کنید.

درهای ما به روی همه افرادی که به مشاوره در 
زمینه سالمت یا کمک در وضعیت های سخت زندگی 

نیاز دارند، باز هستند.کیوسک سالمت محلی است 
که در آنجا شام را درک می کنند. ما در جایی هستیم 

که به ما نیاز دارید – در ناحیه محل سکونت شام.

خوشحالیم که راه 
خود را به سوی ما 

پیدا کرده اید …



پشتیبانی
در جستجوی پزشک 

عمومی و پزشک 
متخصص

 پیشگیری و کمک های 
اولیه

برای کودکان، جوانان، زنان و 
مردان در زمینه هایی مانند 

سالمت روانی، تحرک و 
تغذیه 

مشاوره و ارتباط با ارائه کنندگان برنامه ها 
در زمینه بارداری، فرزندپروری، مسائل 
مربوط به تربیت، پیشگیری و مراقبت، 

نیاز مراقبت و نیز کمک به بستگانی که 
از اعضای خانواده مراقبت می کنند

کمک
در فهمیدن مدارکی 

مانند نامه پزشکی 
دریافت شده از 

بیامرستان

برنامه های ما3

کیوسک سالمت، مشاوره می دهد، معرفی می کند و 
در جستجو کمک می کند، و افراد را به برنامه های 

کمکی مناسب وصل می کند.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen • We care  
about your health • Sağlığınız bizim için çok değerlidir • 
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы • Troska o 
Twoje zdrowie leży nam na sercu • 
Tenduristiya we ji bo me girîng e •

سالمت شام اولویت نخست ما است
صحتك تهمنا
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ما به شام و عزیزان تان مشاوره و 
کمک ارائه می کنیم تا سامل باشید 

و سامل مبانید.

ما به شام گوش می کنیم و به شام کمک می کنیم 
خودتان کنرتل سالمت و در نتیجه کنرتل زندگی تان را 
در دست داشته باشید. رصف نظر از وضعیت زندگی 

که در آن قرار دارید - به ما رس بزنید! 

ما در خدمت 
شام هستیم!

بیامر هستید و به مشاوره و 
کمک پزشکی نیاز دارید تا 

بتوانید مجدداً به عزیزان تان 
کمک کنید – ولی منی دانید 

به کجا باید مراجعه کنید؟
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باردار هستید یا به تازگی 
بچه دار شده اید و می خواهید 
آغاز یک زندگی سامل را برای 

فرزندتان ممکن سازید، 
ولی منی دانید از کجا کمک 

بگیرید؟

دوست دارید برای فرزندان  
خود امکانات ورزش فراهم 
کنید، ولی ارائه کنندگان این 

برنامه ها را منی شناسید و پول 
کافی هم ندارید؟
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مشکالت سالمت دارید، 
منی توانید کار کنید، به تازگی 

به پزشکان زیادی مراجعه 
کرده اید و نظرات مختلف 

شنیده اید، ولی باز هم بهرت 
نشده اید؟

یکی از اعضای خانواده 
بیامر است، ولی ترس دارد 
– یا خجالت می کشد – نزد 

پزشک برود، شام می خواهید 
به او کمک کنید ولی دقیقا 

منی دانید چگونه؟
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با اطمینان می توانید 
مشکالت خود را با ما در 

میان بگذارید – سالمت شام 
موضوع اصلی کار ما است.

به ما رس بزنید!

می خواهید از والدین یا 
پدربزرگ و مادربزرگ خود 
مراقبت کنید، ولی با کار، 

بچه ها و مسائل مربوط به 
سالمت خودتان، این کار 

ممکن نیست؟ 



ما به شام کمک می کنیم بهرتین زیربنای سالمت را برای 
خود ایجاد کنید. کارکنان ما در زمینه پزشکی آموزش 

دیده اند. کیوسک سالمت محلی است که در آنجا ما به 
زبان شام صحبت می کنیم. ما در جایی هستیم که به ما 

نیاز دارید – در ناحیه محل سکونت شام.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
We care about your health 

Sağlığınız bizim için çok değerlidir
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы

Troska o Twoje zdrowie leży nam na sercu

صحتك تهمنا
Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

سالمت شام مهمرتین اولویت ما است
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