FARSI

ﺧدﻣﺎت ﺷرح داده ﺷده در ذﯾل ﺑﺷﮑل راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻠﯾﮥ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﻧطﻘﮥ ﺑراﯾﺗون و ھوو Brighton and
 Hoveﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﻣورد ﺳرطﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗردﯾدی در ﻣورد ﺳﻼﻣت ﺧود دارﯾد  -زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
داوطﻠﺑﯾن ﺑﺎزﻣﺎﻧدۀ ﻣﺎ از ﺳرطﺎن ،از ﺗﺟرﺑﮫ دﺳت اول ﺧود ﺑرای ﺗﺷوﯾق دﯾﮕران ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد ﺳرطﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻣورد ﻧﺣوۀ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮥ ﺳرطﺎن و اﻗداﻣﺎت ﺑﻌدی ﯾﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﻣﺎ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻣﻠﯽ  NHSﮐﮫ در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺳرطﺎن را ﻗﺑل از ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋم ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻧﻧد ،اراﺋﮫ ﺧواھﯾم ﻧﻣود.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دراراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﺳب و ﺣﺳﺎس ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زﻧدﮔﯽ ھﺎﯾﯽ را ﻧﺟﺎت دھﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﮑﺎری
ﻧﻣﺎﺋﯾم.
•
•
•
•

در ﺻورت ﺗﺷﺧﯾص ﺑﻣوﻗﻊ آن ،ﺳرطﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ ،درﻣﺎن و اداره ﺷود و ﺑﺎ آن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣود
زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺑدن ﺧود و ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ،ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣراﻗب ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد ،ﺑرای ﺑررﺳﯽ آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑطور اﻧﻔرادی ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ﯾﺎ در ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،روﯾداد ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﺑﯾم و
آﻣوزش آﮔﺎھﯽ از ﺳرطﺎن را ﺑﮫ داوطﻠﺑﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻠﯾدی ﺷﻣﺎ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم.
ﺗﻣﺎس01273 878261 sue.brown@albioninthecommunity.org.uk :
ﭼﺷم اﻧداز روﺷن ﺗر
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑوده و در ﻣﻧطﻘﮥ ﺑراﯾﺗون و ھوو زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﻣرﺑﯾﺎن ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﺎ در اﻧﺗظﺎر ﯾﺎری ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾن ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎری وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﺟﺳﻣﯽ ﻓﻌﺎل
ﺑودن در طول زﻣﺎن و ﺑﻌد از ﺗﺷﺧﯾص ﺳرطﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد.
ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﺎﻣل ﺧﺳﺗﮕﯽ ﮐﻣﺗر و ﺑﮭﺑود ﺧﻠق و ﺧو و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮭﺗر ﺑرای درﻣﺎن و ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﻌﺎل ﺑودن
ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﮐروﻧر ﻗﻠﺑﯽ و دﯾﺎﺑت را
ﮐﺎھش دھد.
ﭼرا ﺑﺎﯾد در ﭼﺷم اﻧداز روﺷن ﺗر ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣود؟
•

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ از طرف ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﺳرطﺎن.

•

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﯾﮏ ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺎﻣل ﺑرای رزرو و ﺣﺿور  1-2-1ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم.
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•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻣن و ﻣوﺛر در طول زﻣﺎن و ﺑﻌد از درﻣﺎن در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻧﺎﺳب.

•

ﮐﻼﺳﮭﺎ و ﮔروه ھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓراد ھﻣﻔﮑر

•

ﮐﻠﯾﮥ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺷﺎوره راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺷﻣﺎ را در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی راﯾﮕﺎن و ﯾﺎراﻧﮫ ای در
ﺳراﺳر ﺷﮭر ﺑﻣﻧظور ﯾﺎری ﺷﻣﺎ در ﻓﻌﺎل ﺑودن ،ﯾﺎری ﻧﻣﺎﺋﯾم.

ﺑﺎ ﺗﯾم ﺑﺎ ﺷﻣﺎرۀ  01273 668591ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
 brighteroutlook@albioninthecommunity.org.ukﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

