
 S E N İ N  İ S T E D İ Ğ İ N  B İ Ç İ M D E  S A Ğ L I K

 BATIDA SAĞLIK 

Folkesundhed (Halk sağlığı)



SENİN İSTEDİĞİN 
BİÇİMDE SAĞLIK

Folkesundhed Aarhus, Türkçe, 
Somalice, Arapça ve Farsçada, bir sıra 
süreç ve konuşma teklif ediyor. 

Bizim iki bölümümüz var. Biz burada 
sizin daha sağlıklı bir yaşama  
başlamanız için yardımcı oluyoruz. 

Hedefe ulaşmak için yardım 
Şeker hastalığı ya da kalp ve 
akciğerlerinizde sorunlarınız mı var? 
Zayıflayarak forma girmek mi 
istiyorsunuz ya da sigarayı bırakmak mı 
istiyorsunuz? Bize hedefinizi anlatın ki, 
beraberce hedefinize nasıl ulaşacağınızı 
bulalım.

Başlamak kolay:

       

        

Folkesundhed Aarhus 87132630 
ya da 87134035 telefon edin. 

Folkesundhed Aarhus 
Globus 1, Gudrunsvej 3A 
8220 Brabrand 
adresine uğrayın.

 FolkesundhedAarhus.dk  da 
daha fazlasını okuyun. 
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2
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Folkesundhed (Halk sağlığı)

Ben sigarayı bırakmak için yardım istiyordum ama  
Dancam iyi değildi. Benim dilimi anlayan ve s

igarayı bırakmamda yardımcı olan çalışanların bulunması,
kendimi güvende hissettirdi. Mehmet, 62 yaşında.‘‘



SENİN İSTEDİĞİN  
BİÇİMDE SAĞLIK

Folkesundhed Aarhus, Türkçe, 
Somalice, Arapça ve Farsçada, bir sıra 
süreç ve konuşma teklif ediyor. 

Bizim iki bölümümüz var. Biz burada 
sizin daha sağlıklı bir yaşama  
başlamanız için yardımcı oluyoruz. 

Hedefe ulaşmak için yardım 
Şeker hastalığı ya da kalp ve 
akciğerlerinizde sorunlarınız mı var? 
Zayıflayarak forma girmek mi 
istiyorsunuz ya da sigarayı bırakmak mı 
istiyorsunuz? Bize hedefinizi anlatın ki, 
beraberce hedefinize nasıl ulaşacağınızı 
bulalım.

Başlamak kolay:

 Folkesundhed Aarhus 87132630  
 ya da 87134035 telefon edin. 

        Folkesundhed Aarhus 
 Gudrunsvej 80 stuen 
 8220 Brabrand 
 adresine ya da 
 Bazar Veste uğrayın.

         FolkesundhedAarhus.dk  
 da daha fazlasını okuyun. 
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Folkesundhed (Halk sağlığı)

                  Ben sigarayı bırakmak için yardım istiyordum ama   
 Dancam iyi değildi. Benim dilimi anlayan ve s 
igarayı bırakmamda yardımcı olan çalışanların bulunması,  
kendimi güvende hissettirdi.                         Mehmet, 62 yaşında.‘‘



Folkesundhed Aarhus hayatı daha sağlıklı ve eğlenceli yapmak  
için Aarhusdaki vatandaşlarla birlikte çalışır. Biz sağlıkla ilgili geniş 

kapsamlı çalışıyoruz. Biz vatandaşın alışkanlıklarını değiştirme  
kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz. 

Sağlıklı bir hayat ve günlük yaşam isteyen vatandaşlara danışmanlık, destek ve 
rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Biz, profesyonel etkili sağlık bilgisi olan, 
yüksek eğitimli vatandaşların bulunduğu her yerde olan bir ekibiz:  

Bu da bizim vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan bir ekip  
olduğumuz anlamına gelmektedir. 

Folkesundhed Aarhus, Aarhus belediyesinin bir bölümüdür.

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

Folkesundhed (Halk sağlığı)


