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الصحة على طريقتك

يعرض عليكم Folkesundhed Aarhus مسار 
ومحادثات باللغة التركية، العربية والفارسية.   

 لدينا قسمين. من هنا نساعدك لتنطلق إلى 
حياة صحية.

المساعدة من أجل الوصول إلى الهدف
هل لديك مرض السكري أو لديك مشاكل بالقلب أو 
الرئتين؟ هل تود أن تنقص وزنك ٫ أن تكون رشيقا 
أو أن تقلع عن التدخين؟ أخبرنا بهدفك حتى نتمكن 

سويا أن نبحث عن كيفية تحقيقه. 

من السهل أن تبدأ:

   Folkesundhed Aarhus إتصل ب       
على الرقم التالي 87132630 أو 87134035.

:
Gudrunsvej 3A 
8220 Brabrand

       لمعرفة المزيد راجع الموقع االلكتروني 
FolkesundhedAarhus.dk
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صحة الشعب

أرغب في تلقي المساعدة لالقالع عن عن التدخين. لكنني 
لست جيدا بالتحدث باللغة الدنماركية، لذلك شعرت باإلطمئنان 

لوجود موظفين يمكنهم فهمي ومساعدتي لإلقالع عن السجائر.
‘‘     محمد 62 سنه. 
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 يعمل Folkesundhed Aarhus مع المواطنين في مدينة آرهوس على 
 أن يجعلوا الحياة صحية وممتعة أكثر. نعمل على الصحة من منطلق واسع. نؤمن بقدرة 

الناس على تغيير عاداتهم.

 نسدي النصائح ونقدم المساعدة واالرشاد لمن يرغبون في أن يعيشوا بصحة أفضل. 
 لدى فريقنا المؤلف من أشخاص على قدر عال من الدراسة والمتخصصين في مجال 

الصحة المعرفة التي لديهم المعرفة التي تؤهلهم لتقديم المساعدة:
تلبية رغبات الناس وفًقا لشروطهم.

أن Folkesundhed Aarhus هوجزء من بلدية آرهوس.

www.FolkesundhedAarhus.dk
Folkesundhed Aarhus · Gudrunsvej 3A · 8220 Brabrand · Telefon 87 13 26 30 (87 13 40 35)

صحة الشعب


