دکتوران جهان به افرادی که اجازه اقامت معتبر ندارند ،پناهندگان و تازه واردان کمک های ارائه مينمايند.
کمک ما رایگان است و ما هرگز اطالعات شخصی را به دیگران منتقل نمی کنیم  ،مگر در موارد ضروری
برای سایر ارائه دهندگان مراقبت های صحی و بهداشتی.
اگر پول ندارید و یا اگر از طرف دكتور خانگى رد شده ايد  ،ما می توانیم شمارا کمک کنیم.
اطالعات مربوط به پیشنهاد ما را می توان در زیر مشاهده کرد .شاید بیماری همه گیر کرونا و اقدامات
انجام شده بر زندگی شما تأثیر بگذارد و شما نگران سالمتی خود باشید.
آیا در مورد كرونا یا سایر موارد سؤال دارید؟
آیا خواهان مشاوره در مورد دكتور خانگى  ،روش هاى جلوگيرى از بارداری یا مشكالت روحى وروانى هستید؟
صبر نکنید  ،با دكتوران جهان تماس بگیرید  ،ما خوشحالیم که به شما کمک می کنیم!
________________________________________________________
اگر تازه وارد هستيد )پناهندگى شما قبول نشده يا پناهجو ( می توانید با زارخ کافه تماس بگیرید.
در تqمام روزهqای کqاری  ،کqارمqندان کqه بqه زبqانqهای عqربqی  ،فqارسqی یqا تqيگریqنيا صqحبت مqی کqنند در دسqترس هسqتند و در
مورد سواالت و نگرانی های شما صحبت مینمایند.
تيليفون وايميل در امستردام
06-10214634
https://www.facebook.com/zorgcafe
تيليفون وايميل در نايميخن
06-51257990
/https://www.facebook.com/ZorgcafeNijmegen
اطالعات بیشتر در مورد زارخ كافه

 (2م qqهاج qqران ب qqدون م qqدارک و ب qqدون اج qqازه اق qqام qqت ه qqال qqند  ،م qqی ت qqوان qqند از ط qqریق م qqعلوم qqات زی qqل ب qqه م qqا ب qqرس qqند :ت qqیلیفون
020-7653801
)شماره تیلیفون و پیام خود را در دستگاه پاسخگو وارد کنید  ،طی چند روز با شما تماس می گیرند(
zorgrecht@doktersvandewereld.org
همچنین می توانید از ساعات مشاوره سرویس صحی
در روزها و مکانهای مختلف در آمستردام و دن هاگ .

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت
هم اکنون در هالند  ،کمک های روانی اجتماعی قابل دسترسی به صورت تلفنی صورت می گیرد.
ثبت نام از طریق
psoamsterdam@doktersvandewereld.org
م q q q q qشqq qاوره هqq q q q qای ج q q q q qلqq qوگ q q q q qیqq qری از بqq q q q qارداری بqq q q q qرای زنqq q q q qان بqq q q q qدون س q q q q qنqq qد  ،در حqq q q q qال حqq q q q qاضqq q q q qر ایqq q q q qن
کمک هابصورت تلفنی انجام می شود .ثبت نام از طریق
srh@doktersvandewereld.org

اطالعات در مورد كرونا و بهداشت را به زبان های دیگر مشاهده کنيد:

Corona info - FARSI
فاروس
مواردصحی در هالند به زبان هاى عربی  ،تيگرینيا و فارسی
اطالعات كرونا به زبان هاى انگلیسی  ،عربى ،تيگرینيا و فارسى
ما در كار خود دستورالعمل های دولتى  Rijksoverheid, RIVM ،و  GGDهای منطقه ای را دنبال می کنیم.

