
 مؤسسة تنظيم األسرة نيوساوث ويلز 
 هي مزود رائد في مجال خدمات الصحة
اإلنجابية والجنسية في نيو ساوث ويلز.

نحن خبراء في:

 وسائل منع الحمل بما في ذلك اللولب وزراعة	 
األمبالنون

خيارات الحمل	 

اختبارات الحمل	 

االلتهابات المنقولة جنسيا )األمراض المنقولة جنسيا(	 

سن البلوغ	 

مشاكل الدورة الشهرية	 

انقطاع الطمث	 

المشاكل الصحية النسائية والمهبلية االشائعة	 

فحص عنق الرحم )اختبارات عنق الرحم(	 

الوعي بشأن الثدي	 

الصحة الجنسية للرجال	 

النشاط الجنسي والوظيفة الجنسية	 

فحوصات ما بعد الوالدة	 

الخصوبة	 

نرحب بالنساء والرجال من جميع األعمار والثقافات والخلفيات.

الصحة اإلنجابية 
والجنسية لكل شخص 

في كل أسرة

مؤسسة تنظيم األسرة نيوساوث ويلز

 عيادات سيدني

ARABIC



مؤسسة تنظيم األسرة نيوساوث ويلز أشفيلد

328 - 336 Liverpool Road, Ashfield NSW 2131 
ashfieldappt@fpnsw.org.au هاتف 4316 8752 )02(   |  البريد االلكتروني

www.fpnsw.org.au/ashfield فاكس 4316 8752 )02(  |  الموقع

ساعات عمل العيادة 
اإلثنين                              8.30 صباحا حتى  5.00 مساًء
الثالثاء - الخميس                8.30 صباحا حتى  8.00 مساًء
الجمعة                             8.30 صباحا حتى  5.00 مساًء 

السبت                              9.00 صباحًا حتى  1.00 بعد الظهر

مؤسسة تنظيم األسرة نيوساوث فيرفيلد

24-26 Nelson St, Fairfield NSW 2165 
fairfieldappt@fpnsw.org.au هاتف 1322 9754 )02(   |  البريد االلكتروني

www.fpnsw.org.au/fairfield فاكس 1676 9754 )02(  |  الموقع

ساعات عمل العيادة
االثنين – الجمعة                 9.00 صباحًا حتى  5.00 مساًء

السبت                              9.00 صباحًا حتى  1.00 بعد الظهر )كل أسبوعين(

مؤسسة تنظيم األسرة نيوساوث بنريث

13 Reserve Street, Penrith NSW 2750
penrithappt@fpnsw.org.au هاتف 0500 4749 )02(   |  البريد االلكتروني

www.fpnsw.org.au/penrith فاكس 6787 4731 )02(  |  الموقع

ساعات عمل العيادة
اإلثنين                    9.00 صباحا حتى 5 مساًء
الثالثاء – األربعاء     9.00 صباحا حتى 6 مساًء
الخميس                10.00 صباحا حتى 7 مساًء
الجمعة                   9.00 صباحا حتى 5 مساًء

لعمل موعد سري اتصلوا 
أو أرسلوا رسالة عبر البريد 

االلكتروني إلى عيادتكم المحلية، 
أو يمكن الحجز عبر اإلنترنت على  
fpnsw.org.au/clinics

يرجى إحضار بطاقة ميديكير الخاصة بكم. األشخاص غير الحاملي لبطاقة 
الميديكير هم موضع ترحيب.

تتوفر خدمات الترجمة الفورية – يرجى الطلب. يمكنكم أيضا االتصال بخدمات 
الترجمة الفورية على 50 14 13 لمساعدتكم في الحجز.

 خط التحدث لمؤسسة تنظيم األسرة نيوساوث ويلز 

مفتوح من الساعة 8.30 صباحا حتى 5 مساًء خالل 

أيام األسبوع للحصول على المعلومات ونصائح 

 اإلحالة. يتوفر المزيد من المعلومات أيضا على  

www.fpnsw.org.au/talkline


