
 
 

 تتاح الخدمات الواردة أدناه مجانا لجمیع سكان مدینة برایتون وھوف. 
 

 ارفع صوتك ضد السرطان 
 

 فقد حان وقت الحدیث عنھا.  -إذا كانت تساورك أي شكوك حول صحتك 
 

نساعدك على معرفة طرق  أنناالناجین من السرطان تجربتھم الشخصیة لتشجیع اآلخرین للحدیث عن السرطان.   ایستخدم متطوعین
اكتشاف عالمات السرطان المبكرة وما ینبغي أن تفعلھ بعد ذلك. سنعطیك معلومات عن برامج الفحص المتاحة من خدمة الصحة 

 ) والقادرة على اكتشاف السرطان قبل ظھور أیة عالمات أو أعراض.  NHS( وطنیةال
 

 وتراعي الناحیة الثقافیة والتي من شأنھا انقاذ األرواح.یمكننا العمل معك لتقدیم معلومات معدة حسب الطلب 
 

 عند اكتشافھ مبكرا، یمكن الشفاء من السرطان، ومعالجتھ، وإدارتھ، والتعایش معھ.  •
 خذ وقتك لمعرفة جسمك والعالمات التي ینبغي علیك مراقبتھا.  •
 انتبھ ألي تغییرات.  •
  إذا استمر وجود تغییر ما، اطلب من طبیب أن یفحصھ. •

 
وتقدیم تدریب مجاني عن  مكان العملیمكننا أن نتحدث معكم في شكل أفراد أو أن نأتي إلى مجموعتكم المجتمعیة، أو حدث، أو 

 التوعیة بالسرطان للمتطوعین لدیكم والعاملین الرئیسیین. 
 

 sue.brown@albioninthecommunity.org.uk   878261 01273االتصال ب:  
 

 
 )Brighter Outlookالمنظور المشرق (

لدینا في  متخصصینھل أصبت بالسرطان خالل الخمسة أعوام األخیرة وتسكن في مدینة برایتون وھوف؟  إن مدربي النشاطات ال
 الحقیقیة في القیام بالنشاطات البدنیة أثناء التشخیص بالسرطان وبعده.إلیجابیة لأسباب كثیرة  كما توجدانتظار مساعدتك بالمجان.  

ویمكن أن تشمل ھذه الفوائد الشعور بفتور أقل وتحسن المزاج وتحقیق نتائج أفضل من عالجك وتعافیك.  كما إن القیام بالنشاطات وفقا 
ت الصحیة األخرى مثل مرض القلب التاجي وداء للمستویات الموصى بھا یمكن أن یساعدك أیضا على التقلیل من مخاطر الحاال

 السكري.

 ؟(Brighter Outlook)لماذا ینبغي أن أتسجل مع 

 دعم شخصي وخطة نشاطات من اختصاصي في التأھیل الریاضي لمرضى السرطان. •

 یمكننا تقدیم خدمة ترجمة كاملة لحجز وحضور المواعید الفردیة. •

 وبعده في أوقات مناسبة لك.منة وفعالة أثناء العالج آنشاطات  •

 التفكیر. في نمتقاربیفصول ومجموعات مرحة وودیة مع أفراد  •
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 ى نشاطات مجانیة ومدعومة عبر المدینة لمساعدتك على الحركة.إلصول وجمیع االستشارات مجانیة ویمكننا مساعدتك لل •

  brighteroutlook@albioninthecommunity.org.ukأو بالبرید اإللكتروني على  01273 668591اتصل بالفریق على 
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