
 

 

Services at SHINE SA: Dari 
 

 SHINE SAخدمات موجود در
خدمات   SHINE SAامری بسیار مھم می باشد.  صحت مندیو امراضاز  جلوگیریلذت بردن از روابط ، جھت ]مراقبت از خود

 را بطور محرمانھ  بھ زنان  ، مردان و جوانان ارائھ می دھد.  و صحت جنسی باروری
 

 شمول موارد ذیل را ارائھ می دھیم:بھ   از خدمات ،ما مجموعھ وسیعی 
 معلومات درباره طریقھ داشتن رابطھ جنسی بدون  خطر و راحت •
 تا پیش از آمادگی کامل شما برای حاملگی و داشتن طفل حاملھ شدنجلوگیری از  •
 از طریق رابطھ جنسی قابل انتقال امراض عفونی جھتمعلومات و تست ھای الزم  •
 سی بھ گروه ھای اجتماعیجن تعلیم صحت •
 (پاپ اسمیر) تست سرطان دھانھ رحم •
 حاملگیتست  •
 درباره مشکالت ماھانھ معلومات •
 ناخواستھ  حاملگی برایحمایت  •
 و جوانان والدینکتاب ھایی برای  •

 
 قرار ھای مالقات

 بھ تماس شوید. 1300 794 584 نمبر تلیفونگرفتن قرار مالقات لطفا با  جھت
 ھابھ آن چیزھایی کھگرفتن قرارمالقات ما را از  زمان.لطفا در در دسترس می باشد  مجانی بطورمرد یا زن  ترجمان خدمات 

ا کتبی و شفاھی ب انیدارید ابتدا با سرویس ترجم ترجمان ضرورتدارید مطلع سازید.اگر برای گرفتن قرار مالقات بھ  ضرورت
 .نمایندبرقرار  1300 794 584 نمبر تلیفونارتباط شما را با درخواست کنید تا  بھ تماس شوید و از آنھا  450131 نمبر تلیفون

 
 مصارف

وب سایت ما بھ  بھ جاری مصارفبیشتر درباره  معلوماتمی باشد.جھت کسب  مجانی SA NEISHبیشتر خدمات ارائھ شده توسط 
 .رجوع نمایید )www.shinesa.org.au( آدرس

 
 جنسی خط تلیفونی صحت

با نمبرھای ذیل  جنسی  صحت از طریق  خط تلیفونیخود می توانید  درباره صحت جنسیدر صورت داشتن ھر گونھ نگرانی 
 صحبت کنید.  SHINE SA نرس ھایبا یکی از   بعد از ظھر12:30صبح تا  9:00ساعت  ازدوشنبھ تا جمعھ  روزھای

1300 883 793 
 )خارج از مناطق شھری(تماس ھای 171 188 1800

 
بھ  131 450 نمبر تلیفونکتبی و شفاھی با  انیدارید ابتدا با سرویس ترجم ضرورت بھ ترجمانگرفتن قرار مالقات  جھتاگر 

 .نمایندبرقرار   7931300 883  نمبر تلیفونتا ارتباط شما را با  شوید و از آنھا درخواست کنید  تماس 
 

 

http://www.shinesa.org.au/

