سجل العاملين في مجال الصحة على األنترنت
تحتفظ  Ahpraبمعلومات عن كل عامل في المجال الصحي مسجل لكي يقوم بممارسة المهنة في أستراليا في المهن التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•

المعالجون المهنيون
طب العيون
طب تقويم العظام
اإلسعاف
الصيدلية
العالج الفيزيائي
طب األقدام
الطب النفسي

•
•
•
•
•
•
•
•

العاملون في مجال صحة السكان األصليين وسكان
جزيرة تورس ايالندير
الطب الصيني
دكتور في المعالجات اليدوية
طب األسنان
الممارسون الطبيون ( األطباء )
العاملون في مجال األشعة الطبية
الممرضون
القابالت القانونية

وهذه القائمة تسمى" قائمة العاملين المسجلين" ونحن نشجع كل شخص على أن يقوم بالتحقق إذا العامل في مجال الصحة مسجال حتى يعرف إذا
كان هذا العامل مؤهل للقيام بالعمل وتنطبق عليه شروط ممارسة المهنة .متطلبات التسجيل
وللتحقق إذا العامل في مجال الصحة مسجال يمكنك اإلطالع على القائمة .وعندما يظهر اسم العامل في مجال الصحة تعرف ان الشخص مسجل
ويمكنه ممارسة المهنة .وأحيانا قد تكون هناك شروط تقيد االمور التي يمكن لهذا العامل القيام بها و يتم نشر هذه المعلومات في القائمة أيضا.

نحن نقوم بتحديث هذه القائمة بشكل مستمر ويمكنك اإلطالع عليها من موقع  Ahpraوهذه القائمة مجانية للمستخدمين ومتوفرة بشكل دائم.
أحيانا تكون أسماء الممارسين في مجال الصحة في التسجيل من أجل ممارسة المهنة مختلفة عن األسماء التي عادة ما يعرفون بها .وعند البحث
في القائمة من الضروري استخدام األسم الذي يستخدمه الممارس الصحي في التسجيل باإلضافة إلى استخدام التهجئة الصحيحة لألسم.

و لدينا أيضا قائمة الممارسين الطبيين الذين تم إلغاء تسجيلهم ولدينا قائمة بأسماء الممارسين الذين وافقوا رسميا على عدم ممارسة المهنة
والممارسين الذين تظهر اسمائهم في هاتين القائمتين ال يسمح لهم بتقديم خدمات كعاملين في مجال الصحة.

الرجاء االتصال ب  Ahpraإذا لم يظهر اسم الممارس الصحي في السجل العام أو إذا كانت لديك أية أسئلة حول التفاصيل المتوفرة هناك.

كيفية التواصل معنا
يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني للحصول على معلومات حول خدمات

الترجمةwww.ahpra.gov.au:

اتصل بنا على الرقم  1300 419 495من أجل محادثة سرية.

خدمات الترجمة
نحن نعمل مع خدمة الترجمة ) .(TIS Nationalإذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنكليزية و تشعر أنه من األسهل لك التحدث
بلغتك يمكنك استخدام خدمة الترجمة للتحدث مع أحد الموظفين في  .Ahpraوهي خدمة مجانية ،فقط اتصل ب TIS
 Nationalعلى الرقم  131 450وأطلب منهم اإلتصال ب  Ahpraعلى الرقم .1300 419 495

