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 الصحة 
سوف يعمل الموظف الصحي لذوي الثقافات المختلفةف  
)الذي يتحدث بلغتك( خفل  الفسفلفافات الفثفلث  فو  
اإلدارة الذاتي  لألمراض المزمن . هذا البرنامج يفعفمفل 

  اليا مع المستمعات التالي : 

 

  الناطقون بالعربية 

  سكان جزر المحيط الهادي

ي   والبحر الجنوب 

  البورميون  

  الصينيون 

 األفغان 

 البوتانيون  

 

 

 

 جلسات مجانية

 إما اتفرادية أو على شكل 

 مجاميع صغيرة 

كيف يعمل برنامج 

 طريقك اىل الصحة؟ 

   -( ECCQمجلس كوينزالند للجاليات اإلثنية )

 برنامج األمراض المزمنة 

برنامفج اممفراض الفمفزمفنف  الفتفابفع لفمفسفلف  

قفدمف   (ECCQ)كوينزالند للساليات اإلثفنفيف  

برنامج صحي وقائي للسالفيفات  7002منذ سن  

 المختلة  لتسنب االمراض المزمن . 

الصحي لذوي الثقافات المختلة  والذين يتحدثون  يحرص الةريق 

بلغتك على  صو  الساليات التي يعملون معها على المعلومات 

والدعم المناسب لثقافاتهم لمااعدتهم على العيش بطرق صحي  

 للوقاي  من اممراض المزمن  أو كيةي  التعامل معها بأنةاهم.

 

 

 

 

ARABIC 

 

 هذا البرنامج مدعوم من قبل الحكوم  امسترالي  ضمن برنامج 
 شبك  الرعاي  الطبي  امولي . 



برنامج طريقك إلى الصح : هو برنامج  
يااعدك على تعلم كيةي  التحكم بالمخاطر 

 وكيةي  التعامل مع أالمراض المزمن . 

ويشمل هذا البرنامج على ثلث  جلاات قد 

تكون انةرادي  اوعلى شكل مساميع صغيرة. 

هذه السلاات قد تكون في مناطق قريب  من 

محل اقامتكم أو في أماكن ياهل الوصو  

 إليها. 

 تشمل هذه السلاات على : 

  امهداف الصحي ، وكيةي   ل

المشكلت الصحي  التي تعاني منها، 

وعلى معلومات و ارشادات عن  

اممراض المزمن  و معلومات عن 

 الخدمات الصحي  المتوفرة.

  كيةي  إدارة المخاطرالصحي  وعلى

  النشاط البدني وعادات تناو  الكحو . 

  امكل الصحي والتدخين واإلدارة

  الذاتي . 

 طريقك إىل الصحة 
ي هذا 

 
االشخاص الذين يمكنهم المشاركة ف

نامج.   الب 

  هل تعيش في منطق  شما  بريزبن؟  

 

  هل تساوزت الثامن  عشر من عمرك؟ 

  هل تعاني من مرض مزمن أو انك مهدد
  باإلصاب  بها؟ 

 

 لمعرف  إن كن  مؤهلَ اتصل على:

 )ECCQمسل  كوينزالند للساليات اإلثني )

 ١٠ ٥٥٤٤ ٠٤٥١الهاتف: 
  www.eccq.com.auالموقع:

  administration@eccq.com.auالبريد اإللكتروني:

جلسات  ٣ 

 مجانية! 

تلعب دوراً بالغ امهمي  في صحتك   التك الصحي 

 البدني  والعقلي  واالجتماعي  بشكل كلي. 

( نؤمن ECCQونحن في مسل  كوينزالند للساليات اإلثني  )

بانه من  ق السميع الحصو  على المعلومات والخدمات 

 الصحي  المناسب  لعاداتهم وثقافاتهم االجتماعي . 


