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SHPN (CHOS) 160096  Top Dental Tips for Young People - Dari

* Sydney West Area Health Service و South Eastern Sydney Illawarra تألیف توسط 

،(Centre for Oral Health Strategy NSW) و با پشتیبانی مالی مرکز صحت دهان  نیوساوت ولز 

 اکتوبر 2014. * تمویل برای ترجمانی توسط

South Eastern Sydney Local Health District Multicultural Health Service انجام شده است.

همه اطفال زیر 18 سال که کارت مدیکر داشته باشند، در نیوساوت 

ولز استحقاق خدمات دولتی رایگان داکتر دندان را دارند.

با دفتر منطقوی صحت محلتان تماس بگیرید تا وقت مالقاتی معین کنید.

اگر ضرورت دارید با استفاده از ترجمان تیلفون کنید با خدمات ترجمانی 

تحریری و شفاهی (Translating and Interpreting Service) شماره 

50 14 13 تماس بگیرید.

1.2.3.4.

عقب و جلو مالیدن برس دندان پائینی از دروندندان باالیی از درونبیرون

به آرامی 

طرز برس زدن
 

برس را به صورت دایره های ُخرد حرکت دهید و جلو و عقب ببرید

 رهنمود های
مهم دندان 

برای جوانان

اگر درد، پُندیدگی،  یا خونریزی در دهان تان دارید، یا دندان شما لق شده، 

خیلی مهم است که بطور عاجل با یک داکتر دندان تماس بگیرید!  اگر 

پس از ساعات اداری است باید به بخش خدمات عاجل طبی شفاخانه 

محل مراجعه کنید.

مشخصات برای تماس خدمات دولتی دندان

Sydney / South Western Sydney (02) 9293 3333

South Eastern Sydney 1300 134 226

Illawarra Shoalhaven 1300 369 651

Northern NSW / Mid North Coast 1300 651 625 
Hunter New England  

Central Coast 1300 789 404

Northern Sydney 1300 732 503

Murrumbidgee / Southern NSW 1800 450 046

Western Sydney (02) 9845 6766  
 or 1300 739 949

Nepean Blue Mountains (02) 4734 2387  
 or 1300 769 221

Far West / Western NSW 1300 552 626

  Dari /درى

 top dental tips
for young people



1051_OralHealth;DL8pp_bgnd  10/02/16  2:27 PM  Page 2

نوشیدنی های خوب 
بنوشید

خوراک خوب 
بخورید

خوب نظافت کنید

خوراک های شیرین و چسبنده را محدود کنید - این ها باعث   •

فساد دندان می شوند.

وقتی گرسنه هستید تنقالت سالم را انتخاب کنید مانند میوه،   •

پنیر و ماست

از ساجق های بدون بوره استفاده کنید - این ساجق ها بزاق   •

(تف) می سازند، که دندان هایتان را مورد محافظت قرار می 

دهد.

آب نل را میل کنید - رایگان و دارای فلوئوراید- fluorideاست   •

که دندان های شما را در برابر فساد محافظت می نماید.

نوشیدنی های شیرین و سپورتی )ورزشی( را محدود کنید-   •

این نوشیدنی ها موجب فساد دندان می شوند

همراه با وعده های خوراک خود شیر بنوشید - شیر منبع   •

عالی برای کلسیم و سایر مواد مغذی ضروری است. 

 

fluoride  -صبح و شب برس بزنید - با خمیر دندان فلوئوراید  •

برای اینکه دندان ها و بیره سالم داشته باشید.

از یک برس ُخرد و نرم استفاده کنید تا به دندان و بیره شما   •

آسیب وارد نشود.

اگر دندان های حساس دارید از کریم دندان خاصی که از   •

حساسیت دندان کم کند استفاده کنید که در سوپر مارکیت 

ها یافت می شود. 

خوب بمانید

سالی یک بار دندان های خود را امتحان کنید تا دندان ها و بیره   •

های خود را صحتمند نگه دارید.

استفراغ کردن باعث می شود که دندان ها فاسد شوند - پس   •

از استفراغ دندان های خود را با آب نل آب بکشید و بعد روی 

دندان ها کریم دندان بمالید تا مینای دندان شما را تقویت کرده و 

دهانتان را تازه نماید.

اگر دهان و لب تان را سوراخ کرده اید از زیورآالت پالستیکی و   •

یا الستیکی  برای محافظت از  دندان ها استفاده کرده و ترتیبی 

دهید که این کار توسط افراد مسلکی انجام شود.

سگرت موجب سرطان، مرض بیره و از دست رفتن دندان می شود   •

- برای کمک درترک سگرت به شماره 848 137  زنگ زده و یا به 

icanquit.com.au مراجعه کنید.


