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مینک یم لابقتسا امش تارظن زا
یرتشم اب طابترا تمدخ
مینک یم شوگ امش تارظن هب
 یدوبهب هب زاین هک یدراوم هک تسا مهم تهج نیا زا ام یارب هدننک تاقالم ای بقارم ،رامیب کی ناونعب امش تارظن
 تمدخ .دنناسر یم نادازون و نانز تشادهب تامدخ عالطاب ار دنور یم شیپ یبوخب هک ار یدراوم نینچمه و هتشاد
.تسا امش تارظن تفایرد (WNHS) یارب هژیو یتمدخ (CLS) یرتشم اب طابترا

 هک ینانکراک عالطاب ات دیئوگب ام هب افطل ،تسا هدوب راظتنا دح زا رتارف امش تبقارم دینک یم ساسحا رگا
.دنا هداد ماجنا یزاتمم راک هک میناسرب دندرک تبقارم امش زا

 کمک هب جایتحا راکنیا یارب رگا .تسا رودقم نانکراک هب نامزمه یناسر عالطا قیرط زا الومعم تالکشم لح
.دیئامن لصاح سامت (CLS) یرتشم اب طابترا تمدخ اب دیناوت یم دیراد رتشیب

 یارب .تشاد دهاوخن ریثات امش هدنیآ و ینونک یاه تبقارم رد هجوچیهب تایاکش عاجرا و دنتسه هنامرحم تایاکش
.درادن دوجو ینامز تیدودحم چیه دوخ تارظن هئارا و ام اب سامت

:دیناسرب ام عالطا هب ار دوخ تارظن ریز یاه شور قیرط زا
` .
` .
` :

دینک تبحص دننک یم تبقارم امش زا ھک ینانکراک اب
دینک لیمکت دنوش یم یرادھگن تاداھنشیپ یاه ھبعج کیدزن ھک ار “تارظن و رکشت” مرف
اب امیقتسم SLC دیریگب سامت
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:دیریگب سامت ریز عجارم اب دیناوت یم دیهد یم حیجرت ار WNHS زا جراخ تیامح رگا
 ` Health Consumers’ Council of WA (inc) 1300227377 ناگیار طخ ای 92213422 هرامش هب
 ` Carers WA 1300227377 هرامش هب
 ` People With Disabilities WA ناگیار (اهناتسرهش) 1800193331 طخ ای (ترپ) 94858900 هرامش هب

 (HaDSCO) تیلولعم و یتشادهب تامدخ تایاکش هرادا اب دیناوت یم دیتسه یضاران دوخ تیاکش هجیتن زا رگا
.دیریگب سامت (اهناتسرهش) 1800813583 ناگیار طخ ای 65517600 هرامش هب

.دنا هداتفا قافتا ریخا لاس ود لوط رد هک تسا یدراوم هب عجار قیقحت هب رداق هرادا نیا

WNHS تسا ایلارتسا تشادهب تبقارم قوقح روشنم ءارجا هب دیقم.

:تسا ریز دراوم لماش یبرغ یایلارتسا یمومع یاه ناتسرامیب رد نارامیب قوقح
 ` یمومع ناتسرامیب تامدخ ناگیار تفایرد هنیزگ
 ` یکشزپ یاهزاین ساسارب نامرد تفایرد
 ` یمومع ناتسرامیب تامدخ زا یا هنماد هب یسرتسد
 ` یهافش مجرتم هب یسرتسد
 ` شزومآ ای قیقحت رد تکرش زا تعنامم هنیزگ
 ` تیمرحم و راقو ،مارتحا اب راتفر
 ` یماح درف ای بقارم کی یهارمه هنیزگ
 ` .تارطخ و اه تبقارم همه دروم رد نشور حیضوت تفایرد .تیفیک اب و نمیا یکشزپ تبقارم تفایرد
 ` رگید یکشزپ رظن یوجتسج هنیزگ
 ` ناتسرامیب کرت زا لبق موادم تبقارم هب عجار تاعالطا تفایرد
 ` و ،1992 دازآ تاعالطا نوناق قیرط زا ینامرد کرادم هب یسرتسد
 ` یتفایرد تبقارم دروم رد تیاکش ای رظن راهظا ،فیرعت قح

`دنراد رارق تیولا رد نارامیب
 هعماج یتروشم لاعف یاروش کی نینچمه ام .دنراد یتشادهب تبقارم نمیا هئارا رد یمهم شقن نیبقارم و نارامیب
 رد .دیریگب سامت رتشیب تاعالطا یارب یرتشم طباور تمدخ اب ای دینک تساوخرد ار روشورب کی .میراد ار
.تسا دوجوم تیلولعم یاراد درف یارب رگید یاه مرف رد دنس نیا اضاقت تروص

This document can be made available in alternative formats on request for a person with a disability.
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