
 

 

Services at SHINE SA: Persian 
 

 SHINE SAخدمات موجود در
ات خدم  SHINE SA مراقبت از خود برای لذت بردن از روابط ، پیشگیری از بیماری ھا وسالمتی امری بسیار مھم می باشد.

 .جوانان ارائھ می دھدنوزنان،مردان و بھ  محرمانھ  صورتبرا   ی و سالمت جنسیربارو
 

 ا ارائھ می دھیم:رزیرشا مل موارد  ، تما طیف گسترده ای از خدما
 اطالعات درباره چگونگی داشتن رابطھ جنسی ایمن و راحت •
 فرزند و داشتن حاملگیپیشگیری از بارداری تا قبل از آمادگی کامل شما برای  •
 تقال از طریق رابطھ جنسیناطالعات و تست ھای الزم در رابطھ با عفونت ھای قابل ا •
 اجتماعیآموزش بھداشت جنسی بھ گروه ھای  •
 )(پاپ اسمیر تست سرطان دھانھ رحم •
 تست بارداری •
 اطالعات درباره مشکالت عادت ماھانھ •
 ناخواستھ  حمایت و پشتیبانی در رابطھ با بارداری •
 و جوانان ءکتاب ھایی برای اولیا •
 

 قرار ھای مالقات
 .تماس حاصل نمایید 1300 794 584بھ منظور گرفتن قرار مالقات لطفا با شماره تلفن 

.لطفا در ھنگام گرفتن قرارمالقات ما را از آنچھ بھ آن نیاز دارید دسترس می باشد دررایگان   بطور زن مرد یا خدمات مترجم 
 131 450کتبی و شفاھی با شماره تلفن با سرویس ترجمھ  ابتدا مطلع سازید.اگر برای گرفتن قرارمالقات بھ مترجم نیاز دارید

 برقرار سازند. 1300 794 584سپس از آن ھا بخواھید تا ارتباط شما را با شماره  ، گرفتھتماس 
 

 ھزینھ ھا
جھت کسب اطالعات بیشتر درباره ھزینھ ھای جاری از وب سایت  رایگان می باشد. SA SHINEبیشتر خدمات ارائھ شده توسط 

 دیدن نمایید. )a.org.auwww.shines( ما بھ آدرس
 

 خط تلفنی بھداشت جنسی
با شماره ھای   می توانید با استفاده از خط تلفنی بھداشت جنسی  در صورت داشتن ھر گونھ نگرانی درمورد بھداشت جنسی خود

  صحبت کنید.  SHINE SA انپرستار ی ازبا یک بعد از ظھر 12:30 تاصبح  9:00 ساعت  ازدوشنبھ تا جمعھ  روزھایزیر، 
1300 883 793 

  (تماس ھای برون شھری)171 188 1800 
 

گرفتھ تماس  131 450اگر برای گرفتن قرار مالقات نیاز بھ مترجم دارید ابتدا با سرویس ترجمھ کتبی و شفاھی با شماره تلفن 
 برقرار سازند. 1300 793 883سپس از آن ھا بخواھید تا ارتباط شما را با شماره 

 

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

