
.أیام في األسبوع7ساعة، العلى مدارات ومشورة صحیة مجانیة موثوق بھامعلومhealthdirectتقدم 

ماذا أفعل؟-إنھا حالة طوارئ 
حیاتك، اتصل یشكل خطراً علىأو اً خطیركأو مرضتكإصابإذا كانتإذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى سیارة إسعاف أو

.سیارة إسعاف على الفورلطلب ) 000(بالرقم

االتصال؟یمكننيمن ب-أحتاج إلى مشورة صحیة 
ً ا اتصل بن 7ساعة في الیوم ، 24ممرضات المسجالت لدینا على مدار تتوفر ال.222 022 1800م على الرق*مجانا

ةعامصحةطبیبلزیارةسواء أكنت بحاجة -مما یجب فعلھ اً أیام في األسبوع لتقدیم المشورة عندما ال تكون متأكد
.إلى قسم الطوارئالتوجھفي المنزل، أو كتاالعتناء بحال، أو محلي

ھل ال یزال بإمكاني الحصول على المساعدة؟-مغلقةیادة الطبیبع
ً اتصل بنا . نعم تستطیع للحصول على معلومات حول األماكن التي یمكنك 222 022 1800م على الرق*مجانا

تعرض بالقرب منك، فقد متوفرصحة عامةإذا لم یكن ھناك أي طبیب . للحصول على المساعدة في منطقتكالذھاب إلیھا 
یمكنھ تقدیم المشورة عبر healthdirectعامة من صحة بأن یتصل بك طبیالممرضات المسجالت لدینا علیك

.الھاتف

healthdirectأحتاج إلى مساعدة للوصول إلى 
677 555 1800على الرقمالوطنیةالمناوبةبخدمةاتصل إذا كنت تعاني من ضعف في السمع أو الكالم، • 
.Healthdirectإلى كاطلب تحویلو

 إذا لم تكن اللغة اإلنجلیزیة ھي لغتك الرئیسیة وتحتاج إلى مترجم فوري، اتصل بـTIS National  على •
.Healthdirectلىإكتحویلطلبوا450 131لرقما

ھل یمكنني الحصول على مشورة صحیة عبر اإلنترنت؟

نعم ، استخدم Symptom Checker على موقع heathdirect على شبكة اإلنترنت، وسوف یرشدك من خالل 
إما -النصیحة بشأن ما یجب فعلھ بویزودكالتي تعاني منھامجموعة من األسئلة السھلة لمساعدتك على فھم األعراض

.إلى قسم الطوارئھّجوتلافي المنزل أو العنایة بحالتكأو زیارة الطبیب المحلي 

English version: www.healthdirect.gov.au/how-healthdirect-can-help-you 

healthdirect كیف یمكن أن تساعدك

www.healthdirect.gov.au 

1800 022 222 

https://www.tisnational.gov.au/ar/Non-English-speakers
https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker


اإلنترنت؟على شبكةأین یمكنني الحصول على معلومات صحیة موثوقة 
یوفر موقع healthdirect على شبكة اإلنترنت معلومات موثوقة حول مجموعة كبیرة من المشاكل الصحیة، بما في 

.واألعراض والعالجات والخدمات الصحیة وغیرھاالحاالتذلك 

مراجعة سریریةلمعلومات التي لدینا الجمیع تخضع نحن نعمل بشكل وثیق مع المنظمات الصحیة الرائدة في أسترالیا و
.شاملة

؟healthdirectللھواتف النقاّلة من تطبیقھناك ھل 
.iTunes  أوGoogle Play  منhealthdirect نعم بالتأكید! یمكنك تنزیل تطبیق

والعثور التي تعاني منھاموثوقة ویسمح لك بالتحقق من األعراض یوفر التطبیق سھولة الوصول إلى معلومات صحیة 
. ّرز ىلع طغضلا لالخ نمعلى خدمة صحیة 

.المكالمات من الھواتف النقالة والھواتف العمومیةعلىرسومینطبققد * 

لي؟ أقرب خدمة صحیة ھي ما
یتیح لك خیار service finder على موقعHealthdirect  الوصول بسرعة وسھولة إلى دلیل الخدمات ومقدمي 

الخدمات الصحیة األكثر شموالً في أسترالیا. تعتمد نتائج البحث على الموقع، مما یتیح لك العثور على أقرب طبیب، 
، إلخ. صیدلیة ، معالج فیزیائي

https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
https://www.healthdirect.gov.au/
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.org.healthdirect.healthdirectapp
https://itunes.apple.com/au/app/healthdirect-check-symptoms/id1021494621?ls=1&mt=8
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