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 برای زند�

Strength for Life    ال�ا جنویب بکارگرفته شدە است    95�ک برنامه تعاد� و قدریت شخ� میباشد که در بالغ بر مکان در �ا� اس�ت
 ملحق شود.   Strength for Lifeسال میتواند به  50� نام�م. هر فرد باالی   SFL Providersکه ما آنها را 

ا�ط در طول کل برنامه حضور دار  ن میتوانند  م���ان تناسب اندام واجد �ش ن سالمت منسوب ن�ی ند و با توجه به ن�ازهای شما متخصصنی
 در این برنامه دخ�ل باشند. 

ی    -1سطح   ∽ را س�پ �ا آسییب  ب�ماری  از  بهبودی  مرحله  �ا  دارند  ای  پ�چ�دە  پزش�  ا�ط  میباشد که �ش مناسب  افرادی  برای 
دارد، ممکن است از ط��ق صندوقهای سالمت    مینمایند. �ک متخصص حرکات بدین بطور مستق�م در این برنامه ها حضور 

 از ه��نه ها کاسته شود  Medicare)از �ا برنامه های مراقبیت  care plansخصو� (و گا� مواقع از ط��ق 
�ن ر�سک پزش� میباشند و ممکن   -2سطح  ∽ ، که دارای کم�ت این سطح برای کل�ه افراد با هر درجه ای از تناسب اندام و توانایی

ا  ا�ط مناسب برقرار  است �ش ن مدی��ت نما�د، مناسب میباشد. جلسات با حضور مریب تناسب اندام واجد �ش �ط مزمین را ن�ی
 م�گردد. 

وع :    قبل از �ش

 با پزشکتان گفتگو نمای�د   Strength for Lifeدر مورد   .1
وع فعال�ت را تکم�ل نمای�د  .2  .  پرسشنامه م��وط به قبل از �ش
کت نمای�د با پزشک خود مشورت نمای�د.   2�ا   1در�ارە اینکه شما میبا�ست در �سه�الت سطح   .3  �ش
   فرم ثبت نام را تکم�ل نمای�د  .4
�ن مسئول ب .5  ن مناسب جلسات، اطالعات کسب نمای�د.  تماس حاصل نمای�د و در مورد زما Strength for Lifeا نزد�ک�ت
�د (در زمان ارز�ایب فرمها را بهمراە داشته باش�د).   .6  برای انجام ارز�ایب وقت قب� بگ�ی
کت نمای�د.   .7  �س از تکم�ل ارز�ایب طبق برنامه خودتان میتوان�د در جلسات گرو� �ش

 جهت کسب اطالعات ب�ش�ت ازط��ق موارد ز�ر تماس حاصل نمای�د:  
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   Strength for Lifeمسئول امور تن�ع فرهن�

 (دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه)  

COTA SA 
Postal: PO Box 7024, Hutt Street SA 5000 

T: 08 8232 0422  D: 08 8224 5523  M: 0420 871 721 

س � باشد.    خدمات ترجمه شفا� در دس�ت

https://cotasa.org.au/assets/volumes/downloads/SFL/SFL-Pre-Exercise-Screening.pdf
https://cotasa.org.au/assets/volumes/downloads/SFL/STRENGTH-FOR-LIFE-ENROLMENT-FORM-PERSIAN.pdf
https://cotasa.org.au/programs-and-services/strength-for-life/strength-for-life-providers
https://cotasa.org.au/programs-and-services/strength-for-life/strength-for-life-providers
https://cotasa.org.au/programs-and-services/strength-for-life/strength-for-life-providers

