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 الفحوص الصحية عند الوصول إلى أستراليا
 

إذا كنت قد وصلت أستراليا حديثاً، فربما تكون متحمساً لتعلم اللغة 
اإلنجليزية، وإلحاق أطفالك بالمدارس، والحصول على عمل. ولكن، إذا 
أوليت عنايتك بصحتك البدنية والعقلية أوالً، فسيمكنك عندئٍذ، القيام بكل 

 أسهل.هذه األشياء بشكل 

بعد وصولك أستراليا بوقت قصير، سيقوم الموظف المشرف على 
حالتك بتحديد موعد لك مع أحد األطباء. وفي أستراليا، ندعوا "طبيب 

" . حتى إن لم تكن مريضاً، فمن  GPيپ. يچاألسرة" باالختصار "
 لالستقرار في أستراليا. . ففحص صحتكم مهم  طبيب األسرةالمهم لك وألطفالك أن تحضروا مواعيدكم األولى مع 

 معلومات أساسية
  لوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بالدهم.  في امحدودة  كانت فرصهمإن الكثير من القادمين إلى أستراليا 
 .وقد تكون المشاكل الصحية بسبب سوء التغذية، أو ظروف المعيشة، أو المياه غير النظيفة 
   وفقدان العائلة واألصدقاء،  ،ن أسباب عاطفية، كأحداث الحربعناشئة وقد يكون لديهم أيضاً مشاكل صحية

 وانتهاكات حقوق اإلنسان.
 

 لسفرل السابقةالفحوص الصحية 
  فيروس فيما يخص  ، وربما تم فحصهمإلى أستراليا تم فحصهم طبياً قبل السفر ربما يكون قدبعض القادمين

  كالمالريا.، والدرن، وأمراض أخرى HIV نقص المناعة المكتسب
  د الحصبة والنكاف والحصبة لديدان، وتحصينات ضضد اعلى عالج  حصلوالبعض اآلخر ربما يكون قد

 األلمانية.
  تكون قد من الممكن أن بالتالي، فقبل السفر ببضعة شهور، و "الفحوص الصحية السابقة للسفر"تتم وعادة ما

السبب، قد ُيعاد إجراء بعض الفحوص الطبية بعد  مشاكل صحية بعد الحصول على نتائج الفحوص. ولهذا تنشأ
 وصولك إلى أستراليا.

 

 أستراليا؟إلى رجرا  الفحوص الببية بعد الوصول ما الداعي إل
 قد تكون سبباً في اكتشاف مشاكل صحية لديك لم  حيث ؛التحسين صحتك عند وصولك أسترالي إنها لخطوة هامة

 مدركاً لها من قبل.أنت تكن 
 م لك العالج إذا إذا تم اكتشا  األمر. استلزمف أي مرض، فسُيَقدَّ
  الذي يتعامل معك أن يحيلك إلى العيادات التخصصية للحصول على مزيد من  ةالصحي عامل الرعايةيستطيع

النصيحة الطبية، أو يحيلك إلى خدمات أخرى مثل صحة المرأة، وطب األسنان، وطب العيون، وخدمات 
 .النفسية المشورة

 

 ؟الصحيةمل عليه الفحوص ماذا تشت
ساعة واحدة أو أكثر، مدة تصل إلى هو لكل شخص يصل أستراليا، بما في ذلك األطفال. وقد يستغرق  الصحيالفحص 

 اآلتي: على ملتويمكن أن يش
 .أسئلة حول صحتك 
 .فحص بدني 
 أخذ عينات دم وبول وبراز. 
 .تطعيمات 
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اكل قد تكون لها صلة بتجارب سابقة لوصولك أستراليا. إن كان لديك أية مش ةالصحي عامل الرعايةقد يسألك 
 هذه المشاكل.مثل خدمات متخصصة يمكنها أن تساعدك على التعامل مع  فهناك

 

 أحياناً، قد تحتاج أكثر من زيارة واحدة للعيادة أو مكتب الطبيب.

 .التبعيم مهم
 مدرسة، يحتاج أن يكون قد استكمل تطعيماته. فمن حق المدرسة رفض دخول طفلك لكي يلتحق طفلك ب

ن.  إن كان غير محصَّ
 .إن كان طفلك جاري استكمال تطعيماته، فقد يحتاج خطاباً من طبيب األسرة إلثبات ذلك 
 .يلزم التأكد من استكمال طفلك لجدول تطعيماته 
 ون قد استكمل تطعيماته.لكي تتلقى دفعات السنترلينك، يحتاج طفلك أن يك 
 .عندما يتم تحصين األفراد، يستفيد المجتمع ككل 

 ر معك؟حض  ماذا يرجب أن ت  
 بطاقة الميديكير Medicare card.أو رقمها، إذا كان لديك واحدة ، 
 تطعيماتك، ومعلومات حول تاريخك الطبي. سجل 
 بطاقة الرعاية الصحية Health Care Card . 

 

 الببي؟يحدث بعد الفحص سماذا 
أن تزوره مرة أخرى عندما تتوفر لديه نتائج فحوصك. وذلك، لكي يستطيع  ةالصحي عامل الرعايةسيطلب منك 

 األمر. احتاجترتيب العالج والمتابعة إذا 

 

 السرية

تاح ألي الفحوص الطبية مجانية وسرية، وال تؤثر على وضع إقامتك في أستراليا. كافة النتائج هي سرية، وال تُ 
ال يشاركون في رعايتك الصحية، إال بإذن منك. غير مسموح للعاملين في مجال الصحة بمناقشة  أشخاص

 مشاكلك الطبية مع أي شخص، فيما عدا عاملي الرعاية الصحية اآلخرين المشتركين في رعايتك.

 

 المتررجمون الشفويون
الرعاية في الحديث مع عاملي  ساعدتكلم مترجم شفوي توفيرإذا كانت اإلنجليزية ليست لغتك األولى، فباإلمكان 

، أو لك يرجى الطلب من عامل الرعاية الصحية حجز مترجم شفويلحصول على أفضل رعاية. لة يالصح
م خدمة الترجمة الشفوية بالمجان الستخدام تُقد    .131 450" على رقمTIS خدمة التررجمة الشفويةاالتصال بـ"

 طبيب األسرة.

 

   www.communityhealthhub.com.au حية المتررجمة:للحصول على النشرات الص

 

 
من أجل هذه المعلومات والترجمة.  ساوث ويلز"شكراً لـ"صحة جنوب شرق سيدني إليوارا نيو    
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