
 
 
 
 

 ؟تسیچ شیپ زا تبقارم ندرک نالپ
 
 یارب ندرک نالپ تھج یلمعلا زرط ،شیپ زا تبقارم ندرک نالپ
 ناکیدزن ھک دھد یم نانیمطا راک نیا .تسا امش هدنیآ یحص تبقارم
 :ھک دنناد یم  امش
 
 تسا مھم امش یارب یزیچ ھچ •
 دیراد ییاھ تیولوا ھچ یبط یاھ تبقارم دروم رد •
 یناسک ھچ ،دیھد ماجنا نات دوخ ار راک نیا دیناوت یمن ھک یماگنھ •

 دنریگب میمصت امش یارب دیھاوخ یم
 

 تبقارم ندرک نالپ دروم رد کمک ای رتشیب تامولعم یارب
 :دیریگب سامت ام اب شیپ زا
 
  شانوم شیپ زا یبط یاھ تبقارم ندرک نالپ ھمانرب

 
  03 9594 3475 :نوفلت
 

 acp@monashhealth.org :لیمیا
 
 :دینک دولناد اج نیا زا ار دوجوم یاھ ییامنھار و اھ مرف
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ھن  یبط یوادت هدنریگ میمصت نیا 
  تسامش

 یبط یوادت هدنریگ میمصت نیا
 تسامش
 

 دیا هدرک نییعت ار نات یبط یوادت هدنریگ میمصت امش .1
 نیا .دنتسھ ربتعم نانچمھ 2018 چرام 12 زا لبق هدش ماجنا تانییعت(
 روما یارب رادماود ھمان تلاکو ،یبط رادماود ھمان تلاکو لماش دراوم
 یحص تبقارم تارایتخا اب یتسرپرس رادماود ھمان تلاکو ،یصخش
 .)تسا

 

 ایروتکیو یرادا و یندم هاگداد طسوت تسرپرس کی .2
)VCAT( امش یبط یوادت دروم رد یریگ میمصت یارب 
 .تسا هدش نییعت

 ار دوخ یبط تامیمصت دیناوتیمن دیدش یضیرم لیلد ھب رگا 
 دناوتیم یسک ھچ دنکیم نییعت ھک دراد دوجو ینوناق ،دیریگب
 نالپ نوناق مان ھب نوناق نیا .دھد ماجنا امش یارب ار راک نیا
 نیا .دوش یم دای 2016 یبط یوادت نتفرگمیمصت و ندرک
 .دوشیم هدیمان امش یبط یوادت هدنریگ میمصت مانب صخش
 یوادت ۀدنریگ میمصت ریز تسیل رد رتالاب ای ھلاس 18 درف نیلوا

 .تسا امش یبط

 و کیدزن ھطبار رد ھک ریز تسیل رد دوجوم درف نیلوا .3
 دھاوخ امش یبط یوادت هدنریگ میمصت ،تسا امش اب رادماود
 :دوب

 

 یوادت دروم رد هدنریگ میمصت ھک میمھفب ھنوگچ
 ؟تسیک امش یبط

ھن   
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 ھچ دینک تبحص نات رتکاد اب نات یوادت دروم رد دیناوتن و دیشاب ھتشاد یدیدش فداصت ای دیوش ضیرم دیدش یلیخرگا
 ؟داتفا دھاوخ یقافتا

 ؟درک دھاوخ کمک امش ھب یبط میماصت ذاختا رد یسک ھچ
 ؟دیھاوخ یم ھچ امش ھک دنناد یم یبوخ ھب ھنوگچ اھنآ

 ندرک نالپ  
Put it on paper .P                                      

 )دیروایب ذغاک یور ار نآ(
 ھمان رد شیپزا تبقارم لمعلاروتسد کی رد ار دوخ تاحیجرت
 ،دھد یم حرش ار امش یحص یاھ تبقارم یاھ تیولوا ھک یا
 ھک یاھزیچ و تاحیجرت ھک دوش یم نانیمطا ببس نیا .دیسیونب
 امش یبط یوادت هدنریگ میمصت یارب دنراد شزرا امش یارب

 ،دیرادن یبط یوادت هدنریگ میمصت رگا .تسا هدش ھتخانش
 امش رتکاد ھب دناوت یم امش ھیلوا یاھ تبقارم لمعلاروتسد
 .تسا مھم امش یارب یزیچ ھچ دنادب ات دنک کمک

 :دیراذگب کارتشا ھب ار دوخ حرط

 

 تبقارم
Chat and communicate .C 

 )دینک رارقرب طابترا و دینزب پگ(
 دینک رکف
 یارب بوخ یگدنز و تسا مھم امش یارب یزیچ ھچ ھک دینک رکف نیا ھب

 و یونعم ،یبھذم یاھ شرگن و اھرواب لماش نیا .دراد ییانعم ھچ امش
 .دوش یم یبط یاھ تبقارم دروم رد امش یگنھرف

 دینزب پگ
 :دینک تبحص دارفا نیا اب دراوم نیا دروم رد

 ،هداوناخ ،نابیتشپ درف ،یبط یوادت هدنریگ میمصت •
 نات هدننک تبقارم ،ناتسود

 ای ،رتکاد •

 لیخد امش تبقارم رد ھک یحص یکلسم دارفا ریاس •
 راکددم ،راتسرپ ،نادند رتکاد :لاثم ناونع ھب ،دنتسھ
 ،زاساود ،رگنامردراک ،تسیپارتویزیف ،یعامتجا

 .سانشناور

 شیپ زا
Appoint Another .A 

 )دینک نییعت ار یرگید یسک(
 امش یبط یوادت ۀدنریگ میمصت
 زا  هدافتسا  اب ار  دوخ یبط یوادت  هدنریگ میمصت دیناوت یم امش
 .دینک بوصنم "یبط یوادت  هدنریگ میمصت نییعتا" مروف

 .تسا مھم امش یارب یزیچ ھچ دنادب دیاب دینک یم باختنا ھک یدرف
 دامتعا واآ ھب دیاب ،دیھد ماجنا ار راک نیا دیناوت یمن ناتدوخ یتقو
 .دریگب میمصت امش یارب ات دینک

 نابیتشپ درف
 دیناوت یم زونھ ھک یلاح رد ،دنک یم کمک امش ھب نابیتشپ درف
 ار امش یحص یاھ تبقارم یاھ ھنیزگ ،دیریگب ار دوخ میماصت
 .دراذگب کارتشا ھب ار امش یبط یوادت میماصت و دنک کرد

 درف کی "نابیتشپ درف کی نییعت" مروف زا هدافتسا اب دیناوت یم امش
 .دینک نییعت دوخ یارب ار نابیتشپ

  


