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SHPN (CHOS) 160097  Top Dental Tips for Young People - Farsi 
 تهیه شده توسط

South Eastern Sydney Illawarra و Sydney West Area Health  Service * با حمایت 
 مرکز راهکار بهداشت دهان  نیو سات ویلز، اکتبر 2014 * هزینه ترجمه را

Sydney Local Health District Multicultural Health Service تامین کرده است

همه کودکان زیر 18 ساله در نیو سات ویلز در صورت داشتن 

کارت مدیکر واجد شرایط برای خدمات دندانپزشکی دولتی 

رایگان می باشند.

برای گرفتن وقت با منطقه بهداشت محلی خود تماس بگیرید.

اگر برای تلفن زدن به کمک یک مترجم نیاز دارید، لطفاً به سرویس 

ترجمه کتبی و شفاهی، شماره 50 14 13 تلفن بزنید. 

.1.2.3.4

تمیز کردن مالیم عقب و دندانهای پایین در داخلدندانهای باال در داخلبیرون

جلو

طرز مسواک زدن
 

مسواک را بصورت دایره های کوچک روی دندان جلو و عقب بکشید

 نکات مهم
بهداشت دندان

برای جوانان

اگر در دهانتان درد، تورم، خونریزی یا دندان لق دارید، خیلی مهم 

است که بالفاصله یک دندانپزشک را ببینید! اگر بعد از ساعات 

اداری است  باید به بخش اورژانس بیمارستان محلی تان بروید.

جزئیات تماس برای خدمات دندانپزشکی دولتی

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

  Farsi /فارسی

 top dental tips
for young people
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خوب بنوشید خوب تمیز کنیدخوب غذا بخورید

غذاهای شیرین و چسبناک را کم کنید – آنها باعث فساد دندان   •

می شوند.

وقتی گرسنه هستید غذاهای دم دستی سالم را انتخاب کنید   •

مثل میوه، پنیر و ماست.

آدامس بی شکر بجوید – باعث ایجاد بزاق دهان (آب دهان)   •

می شود که از دندانهای شما محافظت می کند.

آب لوله کشی بنوشید – رایگان است و فلوراید دارد که   •

به محافظت از دندانهای شما در مقابل فساد دندان کمک 

می کند.

مقدار نوشیدنی های شیرین و نوشیدنی های ورزشی را کم   •

کنید - آنها باعث فساد دندان می شوند.

با غذایتان شیر ساده بنوشید – شیر یک منبع عالی کلسیم و   •

مواد مغذی دیگر است.

 

صبح وشب مسواک بزنید با خمیر دندان فلوراید برای دندانها   •

و لثه های سالم.

از یک مسواک کوچک نرم استفاده کنید تا به دندانها و لثه ها   •

صدمه نزنید.

اگر دندانهایتان حساسند از خمیر دندان ویژه ای که حساسیت   •

را کم می کند استفاده کنید، که می توانید آن را از سوپر مارکت 

یا داروخانه تهیه کنید.

خوب نگهداری کنید

سالی یکبار برای معاینه دندان مراجعه کنید تا دندانها و   •

لثه هایتان را سالم نگه دارید.

استفراغ باعث ساییدگی دندان می شود – بعد از استفراغ دهانتان   •

را با آب بشویید و بعد روی دندانهایتان الیه نازکی از خمیر دندان 

بگذارید تا مینای دندانها را تقویت کرده و دهانتان را خوشبو 

کنید.

اگر دهان یا لبتان را سوراخ کرده اید از جواهرات الستیکی یا   •

پالستیکی استفاده کنید و برای انجام این کار از یک متخصص 

استفاده کنید.

سیگار کشیدن باعث سرطان، بیماری لثه و از دست دادن دندان   •

می شود – برای کمک به ترک سیگار به Quitline (خط ترک)، 

شماره 848 137 تلفن کنید یا به سایت icanquit.com.au بروید.


