
 SHine SAخدمات موجود در
ات خدم  SHine SA مراقبت از خود برای لذت بردن از روابط ، پيشگيری از بيماری ها وسالمتی امری بسيار مهم می باشد.

 .جوانان ارائه می دهدنوزنان،مردان و به  محرمانه  صورتبرا   ی و سالمت جنسیربارو
 

 ا ارائه می دهيم:رموارد زيرشا مل  ، تما طيف گسترده ای از خدما
 اطالعات درباره چگونگی داشتن رابطه جنسی ايمن و راحت •
 فرزند و داشتن حاملگیپيشگيری از بارداری تا قبل از آمادگی کامل شما برای  •
 تقال از طريق رابطه جنسیناطالعات و تست های الزم در رابطه با عفونت های قابل ا •
 اجتماعیآموزش بهداشت جنسی به گروه های  •
 )(پاپ اسمير تست سرطان دهانه رحم •
 تست بارداری •
 اطالعات درباره مشکالت عادت ماهانه •
 ناخواسته  حمايت و پشتيبانی در رابطه با بارداری •
 و جوانان ءکتاب هايی برای اوليا •
 

 قرار های مالقات
 .تماس حاصل نماييد 1300 794 584به منظور گرفتن قرار مالقات لطفا با شماره تلفن 

.لطفا در هنگام گرفتن قرارمالقات ما را از آنچه به آن نياز داريد دسترس می باشد دررايگان   بطور زن مرد يا خدمات مترجم 
 131 450کتبی و شفاهی با شماره تلفن با سرويس ترجمه  ابتدا مطلع سازيد.اگر برای گرفتن قرارمالقات به مترجم نياز داريد

 برقرار سازند. 1300 794 584سپس از آن ها بخواهيد تا ارتباط شما را با شماره  ، گرفتهتماس 
 

 هزينه ها
جهت کسب اطالعات بيشتر درباره هزينه های جاری از وب سايت  رايگان می باشد. SHine SAبيشتر خدمات ارائه شده توسط 

 ديدن نماييد. (www.shinesa.org.au) ما به آدرس
 

 خط تلفنی بهداشت جنسی
با شماره های   می توانيد با استفاده از خط تلفنی بهداشت جنسی  در صورت داشتن هر گونه نگرانی درمورد بهداشت جنسی خود

  صحبت کنيد.  SHine SA انپرستار ی ازبا يک بعد از ظهر 1:00 تاصبح  9:00 ساعت  ازدوشنبه تا جمعه  روزهایزير، 
1300 883 793 

  (تماس های برون شهری)171 188 1800 
 

گرفته تماس  131 450اگر برای گرفتن قرار مالقات نياز به مترجم داريد ابتدا با سرويس ترجمه کتبی و شفاهی با شماره تلفن 
 برقرار سازند. 1300 793 883سپس از آن ها بخواهيد تا ارتباط شما را با شماره 

 
 وب سايت ، در زبان های مختلف جهت دانلود کردنجزوه های ترجمه شده درباره پيشگيری از بارداری و عفونت های جنسی به 

(www.shinesa.org.au) .قابل دسترسی می باشند 
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