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روغتیایي خدمتونه

ستاسو معمول ډاکتر ته GP یا عمومي ډاکتر وایي.

ستاسو GP کوالی شي له تاسو سره په روغتیایي پاملرنه کې 

مرسته وکړي.

که تاسو اضافي روغتیايي پالنې ته اړتیا لرئ، ستاسو ډاکتر 

کوالی شي تاسو بل ځای ته راجع کړي.

ارجاع دې ته وایي چې ستاسو ډاکتر تاسو کوم بل روغتیایي 

کارکوونکي ته واستوي.

کېدای شي ډاکتر تاسو یوه متخصص ته راجع کړي.

یو متخصص هغه ډاکتر ته ویل کېږي چې ستاسو د بدن د 

یوې برخې په اړه ډېره پوهنه لري.

ستاسو ډاکتر ښایي تاسو متحد روغتیایي خدمت ته راجع 

کړي.

متحد روغتیایي خدمتونه ستاسو د روغتیا په یوه برخه کې 

مرسته درسره کوي.
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متخصص

یو متخصص هغه ډاکتر دي چې د بدن د یوې برخې په اړه 

ډېره پوهنه لري.

د متخصصینو 1 ډول نیورولوژست یا د اعصابو متخصص 

دی.

 یو نیورولوژست هغه ډاکتر دی چې د مغز په اړه ډېره 

پوهنه لري.

ډېر نور متخصصین هم شتون لري.

ستاسو ډاکتر کوالی شي تاسو ته ووایي چې اړ یاست چي 

متخصص ته مراجعه وکړئ که نه.

ستاسو ډاکتر کوالی شي تاسو یوه متخصص ته راجع کړي.
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د غاښو ډاکتر

د غاښو ډاکتر کوالی شي له تاسو سره د خولې د روغتیا په 

برخه کې مرسته وکړي.

د خولې روغتیا ستاسو د الندې برخو روغتیا ده 

خوله 	 

غاښونه  	 

وورۍ 	 

هغوی کوالی شي ستاسو د خولې روغتیا وګوري.  

که تاسو کومه ستونزه ولرئ، هغوی درسره مرسته کوالی 

شي. 

دا به له تاسو سره مرسته وکړي چې روغ پاتې شئ.

ښه ده چې په هرو 6 میاشتو کې یو ځل د غاښونو ډاکتر ته 

مراجعه وکړئ.  

ښه ده چې د خولې د روغتیا ستونزې ژر و مومئ.

په دې توګه به هغه په اسانۍ سره جوړې شي.
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)Allied health( متحد روغتیایي خدمت

)Physiotherapist( فیزیوتراپست

متحد روغتیایي خدمتونه ستاسو د روغتیا په یوه برخه کې 

مرسته کوي. 

متحد روغتیایي خدمتونه ډېر ډولونه لري.

یو فیزیوتراپست ستاسو له بدن سره مرسته کوالی شي. 

هغوی ستاسو له عضالتو سره مرسته کوالی شي.

هغوی ستاسو د ټپونو سره مرسته کوالی شي.  

هغوی تاسو ته تمرینونه هم درکوالی شي.
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)Psychologist( اروا پوه

)Dietician( د تغذیې متخصص

اروا پوه له تاسو سره په رواني روغتیا کې مرسته کوي. 

رواني روغتیا ستاسو افکار او احساسات دي. 

تاسو کوالی شئ له اروا پوه سره د خپلو احساساتو په اړه 

خبرې وکړئ.

د تغذیې متخصص ستاسو د خوړو په انتخابونو کې مرسته 

کوالی شي. 

هغوی له تاسو سره مرسته کوالی شي تر څو ښه خواړه 

وخورئ.

که چېرته تاسو د خوړو په تېرولو کې ستونزه لرئ، هغوی 

کوالی شي له تاسو سره مرسته وکړي. 

هغوی کوالی شي له تاسو سره مرسته وکړي تر څو سالم 

وزن ولرئ.
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 )Occupational therapist( د مسلک معالج

)Speech pathologist( د خبرو کولو پتالوژست

د خبرو کولو پتالوژست د خبرو کولو په برخه کې مرسته 

کوي.  

هغوی له تاسو سره مرسته کوي تر څو هر څه ووایاست. 

هغوی د خوړو په تېرولو کې مرسته کوالی شی.

هغوی د اړیکو مرستو په برخه کې مرسته کوالی شي.

هغوی له تاسو سره مرسته کوالی شي تر څو نوي مهارتونه 

زده کړئ. 

هغوی تاسو ته د نویو وسایلو د کارولو سپارښتنه کوي.

د مسلک معالج ته په لنډ ډول OT هم ویل کېږي. 

OT له تاسو سره مرسته کوي تر څو چارې په خوندي توګه 

ترسره کړئ.
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)Podiatrist( د پښو متخصص

)Exercise physiologist( د سپورت فزیولوژست

د پښو متخصص کوالی شي د پښو په برخه کې مرسته 

وکړي.  

هغوی په قدم وهلو کې مرسته کوالی شي.

هغوی تاسو ته ارتوپیديک بوټونه توصیه کوالی شي. 

ارتوپیدیک بوټونه له تاسو سره په قدم وهلو او درېدلو کې 

مرسته کوي. 

هغوی د تمرین سپارښتنه کوالی شي. 

هغوی مرسته کوالی شي تر څو تندرست اوسئ.

د سپورت فزیولوژست په تمرین کې مرسته کوي. 

هغوی په حرکت کې مرسته کوالی شي.
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)Optometrist( د سترګو داکتر

د سترګو داکتر د لیدو په برخه کې مرسته کوالی شي.

هغوی کوالی شي ستاسو سترګې معاینه کړي. 

که تاسو عینکو ته اړتیا لرئ، هغوی به درته ووایي. 

که چېرته تاسو د سترګو په برخه کې کومې بلې مرستې ته 

اړتیا ولرئ، هغوی به یې درته ووایي.

له مېډیکېر سره د سترګو معاینه وړیا ده. 

تاسو کوالی شئ په هرو 2 کلونو کې د سترګو یوه وړیا معاینه 

ترسره کړئ.

د نورو شیانو لپاره لکه عینکې تاسو به اړ یاست چې لګښت 

يي وکړئ،.
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)Audiologist( اوډیولوژست

اوډیولوژست د اورېدو په برخه کې مرسته کوالی شي. 

له خپل ډاکتر څخه وپوښتنئ چې ایا تاسو د اوډیولوژست 

لیدو ته اړتیا لرئ.

اوډیولوژست کوالی شي ستاسو غوږونه معاینه کړي.  

هغوی ستاسو اورېدنه معاینه کوالی شي.

که چېرته تاسو د اورېدنې آلو ته اړتیا ولرئ، نو هغوی به 

درته ووایي.

خلک کوالی شي دغه خدمتونه په وړیا ډول ترالسه کړي. 

دا چې تاسو کوالی شئ په وړیا ډول یې ترالسه کړئ، دلته یې 

 www.hearingservices.gov.au معلوموالی شئ
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آیا زه د روغتیایي پاملرنې لپاره پیسې ورکړم؟

ځینې روغتیایي خدمتونه وړیا دي. 

ځینې وخت دې ته bulk billing )بلک بېلېنګ( وایي.  

د بلک بېلېنک مانا دا ده چې مېډیکېر یې لګښت ادا کوي.

ځینې روغتیایي خدمتونه لګښت لري. 

ښه ده چې پوښتنه وکړئ چې ایا دا خدمت لګښت لري.

تاسو کوالی ئ له خپل ډاکتر یا روغتیایي خدمت څخه 

پوښتنه وکړئ.  

 هغوی کوالی شئ تاسو ته ووایي چې باید پیسې ورکړئ 

او که نه.
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د ټلیفون له الرې الرښوونه

هېلت ډایرکټ )Healthdirect( یوه ټلیفوني کرښه ده. 

تاسو کوالی شئ هر وخت د روغتیایي الرښوونې ترالسه 

کولو لپاره ورته زنګ ووهئ. 

کوالی شئ له یوه نرس/ نرسې سره خبرې وکړئ. 

هغوی ته په 222 022 1800 شمېره زنګ ووهئ.

که په بېړني وضعیت کې یاست 000 ته زنګ ووهئ. 

000 کوالی شي تاسو ته امبوالنس در واستوي. 

که اړتیا وي، هغوی به تاسو روغتون ته یوسي.



12

لنډیز

ډېر بېال بېل روغتیایي خدمتونه موجود دي.

د روغتیایي پاملرنې د پیلولو لپاره ستاسو ډاکتر یو ښه پیل 

دی. 

که چېرته تاسو نورو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولرئ، نو 

هغوی به تاسو ته ووایي.

ځینې روغتیایي خدمتونه لګښت لري. 

دا به ښه وي چې مخکې له دې چې تاسو الړ شئ د لګښت په 

اړه پوښتنه وکړئ.

که تاسو په بېړني وضعیت کې یاست، 000 ته زنګ ووهئ. 

هغوی به یو امبوالنس در واستوي.



د سي آي ډي )CID( روغتیایي مالوماتو پاڼې

موږ نورې ډېرې روغتیايي مالوماتي پاڼې هم لرو. 

 تاسو کوالی شئ هغه له دې ځایه ترالسه کړئ 

www.cid.org.au/resource-category/health

موږ دلته ستاسو د ښې روغتیایي پاملرنې د حق په اړه 

 مالومات لرو 

www.cid.org.au/resource/your-right-to-good-

health-care-fact-sheet

 موږ دلته د کلنیو روغتیایي معایناتو په اړه مالومات لرو

www.cid.org.au/resource/yearly-health-check-

fact-sheet

موږ دلته د مزمنو روغتیایي ستونزو لپاره د روغتیایي 

 پالنونو په اړه مالومات لرو

www.cid.org.au/resource/chronic-health-plans-

fact-sheet



1800 424 065

info@cid.org.au

www.cid.org.au

facebook.com/NSWCID

twitter.com/CIDvoice

instagram.com/council_intellectualdisability

له CID سره اړیکه ونیسي 

دغه مالوماتي پاڼه په 2021 کال کې ترتیب شوې وه. 

دغه مالومات د استرالیا د حکومت د روغتیا وزارت )Department of Health( په مالي مرسته چمتو 

شوي وو.


