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 في البيت HIVاجراء فحص 

امت صحة بطريقه سهله ومناسبه، ق نقص المناعه البشري( )فيروس HIVالجل اجراء فحص 

 .الدم الجافهبقعة  بطريقة HIVدعى فحص نيو ساوث ويلز بتوفير طقم فحص بيتي ي

 وسهل وسري ويمكنك اجرائه في البيت. ال تحتاج الذهاب الى العيادات او الطبيب العام. مجانيانه  فحص 

او ليس لديك الوقت للذهاب الى الطبيب او اذا كنت تشعر بالخجل من سؤال تحب الحقن حص مالئم اذا كنت ال هذا الف
 طبيبك العام الجراء الفحص.

 

 كيف يتم اجراء الفحص؟
 

  فحص طقمأطلب HIV  الجافه من الموقع التالي:بطريقة بقعة الدم 
www.hivtest.health.nsw.gov.au 

  الجراء الفحص.حتوي جميع االشياء التي تحتاجها بواسطة البريد في ظرف خصوصي ي الطقمستستلم 
  .قطرات. مسهو خجه كل ما تحتاخذ قطرات قليله من الدم من اصبعك 

 
 أرجع نموذج الدم بواسطة البريد )ال عليك ان تدفع كلفة البريد(.

 

 كيف أحصل على النتائج؟ 
 

وحسب ستحصل على النتائج خالل فترة أسبوع بواسطة البريد االلكتروني أو عن طريق رساله أو مكالمه تلفونيه 
 أختيارك.

 

 ؟   HIVظهر الفحص اني مصاب ب أماذا يحصل اذا 
 

 قياسي للتاكد من النتيجه.  HIVالجراء فحص , ستحتاج  HIVاذا أظهر الفحص أنك قد تكون مصابا ب 
 

وماذا  ن تذهبنيو ساوث ويلز والتي ستوضح لك أي رابط المعلومات للصحه الجنسيه فييمكنك التحدث مع ممرضه من 
 تفعل.

 
 طبيعيه.اذا بدأت العالج مباشرة, ستبقى بصحه جيده وتعيش حياة 

 
 تتوفر خدمات دعم مجانيه وسريه تتضمن تقديم الدعم بلغتك االم.

 

 الجافه؟ بقعة الدم بطريقة HIVهل يمكن آلي شخص اجراء فحص 
اذا كان شريكك الجنسي )في الحاضر أو الماضي( قادم من بلد تكون  بطريقة بقعة الدم الجافه  HIVيمكنك اجراء فحص 

 شائعه أو اذا كنت رجال يمارس الجنس مع الرجال.  HIVفيه االصابه ب 

 

 وتعيش في نيو ساوث ويلز. ال تحتاج الى بطاقة مديكير الجراء الفحص. سنه 16يجب أن يزيد عمرك عن 
 

 هل ان الفحص دقيق؟
 نعم ان فحص بقعة الدم الجافه دقيق.

 

 هل ستحفظ نتائجي بشكل سري؟
 , ستعطى النتائج لك فقط.نعم
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 أين استطيع الحصول على معلومات أكثر؟
 

 بطريقة بقعة الدم الجافه, اذهب الى الموقع:   HIVفحص   طقمللحصول على معلومات أكثر أو لطلب 

www.hivtest.heath.nsw.gov.au 

 .1800451624للصحه الجنسيه في نيو ساوث ويلز على الرقم  أو اتصل تلفونيا برابط المعلومات

 

واطلب مترجما  131450على الرقم (  TISاذا كنت تريد التكلم بلغتك االم, اتصل بخدمة الترجمه الشفهيه والتحريريه ) 

 بلغتك واطلب منه االتصال برابط المعلومات للصحه الجنسيه في نيو ساوث ويلز.

http://www.hivtest.heath.nsw.gov.au/

