
FARSI 

 
 

 Brighton and وبرایتون و ھو ین منطقۀساکنکلیۀ در اختیار رایگان ذیل بشکل در شرح داده شده خدمات 
Hove می باشند. 

 
 کنیدصحبت  سرطان مورددر 

 
 کنید.صحبت  کھآن فرا رسیده است زمان  - خود داریددر مورد سالمت  یاگر شما ھر گونھ تردید

 
 دیگران بھ صحبت کردن در مورد سرطان از تجربھ دست اول خود برای تشویق ،سرطان از ۀ مابازماند ینداوطلب

. ما اولیۀ سرطان و اقدامات بعدی یاری می نمائیمنشانھ ھای نحوۀ شناسائی را در مورد . ما شما استفاده می کنند
د نی توانو م می باشندکھ در دسترس  NHS ی خدمات بھداشت ملیدر مورد برنامھ ھای غربالگررا  یاطالعات
 ارائھ خواھیم نمود. ،ای شناسائی کنند قبل از ھر گونھ عالئم یا نشانھرا سرطان 

 
با شما ھمکاری  دنرا نجات دھھایی  د زندگینفرھنگی کھ می توانحساس ارائھ اطالعات مناسب و درما می توانیم 

 نمائیم.
 

 نمودزندگی و اداره شود و با آن  درمان، یافتھ شفا، سرطان می توان وقع آنمدر صورت تشخیص ب •
 ی کھ باید بھ آنھا توجھ کنید، نمائید.بدن خود و عالئم شناختزمانی را برای  •
 ی باشید.ھر گونھ تغییرمراقب  •
 .کنیدک مراجعھ پزشیک  رای بررسی آن بھب، دیانجامطول بھ اگر یک تغییر  •

 
و حضور یابیم کسب و کار شما محل گروه اجتماعی، رویداد یا  دریا  صحبت کنیم انفرادیبطور شما با ما می توانیم 

 .شما بصورت رایگان ارائھ نمائیمکلیدی  کنانو کار ینداوطلب را بھ آموزش آگاھی از سرطان
 

  sue.brown@albioninthecommunity.org.uk 878261 01273 تماس:
 

 تر چشم انداز روشن

فعالیت د؟ مربیان متخصص یزندگی می کن وبرایتون و ھو منطقۀ و درمبتال بوده بھ سرطان در پنج سال گذشتھ آیا شما 
بطور جسمی فعال کھ وجود دارند  بسیاری دالیل. دنمی باشرایگان این خدمات و  یاری شما می باشنددر انتظار ما 

 .باشدمثبت  بسیارو بعد از تشخیص سرطان می تواند  زمان بودن در طول

. فعال بودن دنباش شماخستگی کمتر و بھبود خلق و خو و نتایج بھتر برای درمان و بھبودی شامل د نمی توانآن منافع 
 راھمچنین می تواند خطر ابتال بھ بیماریھای دیگر مانند بیماری عروق کرونر قلبی و دیابت شده توصیھ   بھ میزان

 .کاھش دھد

 ؟ثبت نام نمود تر روشن باید در چشم اندازچرا 

 .سرطان یک متخصص توانبخشیطرف از شخصی پشتیبانی و برنامھ فعالیت  •

 .نمائیمارائھ  قرار مالقات ھا 1-2-1رزرو و حضور  ترجمھ کامل برای خدمات ا می توانیم یکم •
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 .ھای مناسبزمانو بعد از درمان در زمان  در طولموثر  و امنفعالیت ھای  •

 افراد ھمفکرو دوستانھ با تفریحی کالسھا و گروه ھای  •

در ای بھ فعالیت ھای رایگان و یارانھ  یابیدستشما را در و ما می توانیم می باشند مشاوره رایگان  کلیۀ جلسات •
 .بمنظور یاری شما در فعال بودن، یاری نمائیمسراسر شھر 

 با پست الکترونیکی  تماس حاصل نمائید یا 668591 01273 با تیم با شمارۀ
brighteroutlook@albioninthecommunity.org.uk .مکاتبھ کنید 
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