همکاری
ِن از زنان و دختران و همچنین متخصصین دعوت به
ِرنت
مرکز بهداشت زنان ایالت ک
همکاری برای فعالیت در تدوین امکانات و اقدامات ویژهی زنان برای بهسازی
سالمتی میکند .مشارکت گروههای مورد نظر ما به عنوان متخصصین ،اقدامی است در
جهت تضمین کیفیت برای هر چه بهتر ساختن عدالت امکانات بهداشتی برای زنان و
دختران .برای جوابگویی هر چه بهتر به نیازهای بهداشتی زنان در مقاطع مختلف
زندگی ،محیطها و روشهای متفاوت زندگی ،ما ابزار مختلف برای مشارکت بکار برده
و همچنین به شما عرضه میکنیم.
شما میتوانید پیشنهادات و نظرات خود در رابطه با آنچه ما عرضه میکنیم را هر
زمان از طریق پست الکترونیکی برای ما ارسال کرده و یا در گفتگویی حضوری به
ما ارائه کنید.
بدیهی است که شما همچنین امکان آن را دارید که در چارچوب هر کدام از
برنامههای ما ،آن موضوعاتی را مطرح کنید – به صورت کامالً محرمانه از طریق یک
ِن در مورد آن اطالعات ،کمک و
ِرنت
ُرم – که میخواهید مرکز بهداشت زنان ایالت ک
ف
برنامههایی عرضه کند.
ً از همه دعوت به شرکت در جلسات گفتگو در مورد موضوعات مختلف کرده،
ما مرتبا
همهپرسی انجام داده و یا گروههای متمرکز تشکیل میدهیم و شما میتوانید در آن
شرکت کرده و با همکاری خود ،تخصص و تجربیات زندگی خود را در اختیار دیگران
قرار دهید.
اگر شما کمبود و یا نقطه ضعفی در امکانات رسیدگی به بهداشت زنان و دختران
میشناسید و یا خود با آن مواجه هستید ،همیشه میتوانید به ما اعتماد کرده و
به ما به عنوان سخنگوی خواستههای خود رجوع کنید.
محور فعالیتهای ما ،بهداشت زنان و دختران میباشد .به همین دلیل مرکز بهداشت
ِن وظیفه دارد که اقداماتی برای بهترسازی سالمت و بهداشت و
ِرنت
زنان ایالت ک
پیشگیری زنان به اجرا درآورد .مبنای اجرای این وظائف (رجوع شود به
) ،)http://www.fgz-kaernten.at/12865.htmقانون بهسازی بهداشت اتریش ،استراتژی ملی
بهداشت همگانی ،شرایط کیفی مراکز بهداشت زنان در اتریش و همچنین رهنمونهای
ِن میباشند.
ِرنت
پشتیبانی مراکز بهداشت زنان در ایالت ک
بر مبنای این رهنمونها ،ما با مسئوالن و مؤسسات و کارآموزانی همکاری میکنیم
ً
ِ متناسب برای زنان با روشهایی که مستندا
ِ بهداشتیِ فراگیر
که عالقه به بهسازی
موفق بودهاند ،نشان میدهند .مبنای تفاهم متقابل ما تسلط به زبان آلمانی در
حد ( B1رجوع شود به  )http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.phpمیباشد.
اگر شما فکر میکنید که واجد این شرایط هستید ،تقاضای استخدام کامل خود را به
عنوان مسئول و یا کارآموز برای ما بفرستید.
ِن هدف در ایجاد محیط کاری بدون پیشداوریها و با
ِرنت
مرکز بهداشت زنان ایالت ک
تنوع روشهای زندگی برای زنان شاغل دارد .از دید ما ،تنوع (انواع بومیت،
قومیت ،دین ،روش زندگی ،گرایش جنسی ،سن و معلولیت) در بین همکاران ،مسئوالن و
کارآموزان ،موجب بارآوری بیشتر میشود .از تقاضاهای استخدام در این راستا را
ً استقبال خواهیم کرد.
موکدا

1

اقدامات ذیل از جمله وظائف مرکز بهداشت زنان ایالت کرنتن نمیباشند:





2

فروش و تبلیغات محصوالتی مانند مواد شفابخش نیروزا ،مواد تکمیلی غذایی،
ِس
ِلن
دستگاههای ورزشی ،محصوالت آرایشی و و
معرفی یا توصیه محصوالت و خدمات شرکتها و افراد با هدف فروش و منفعت
اجرای اقدامات انفرادی مانند ماساژ ،درمانهای نیروزا ،آرایش و زیبایی،
فیزیوتراپی ،رواندرمانی و غیره)
تبلیغ برنامهها و اقدامات آموزشی و خدماتی که با رهنمونهای ذکر شده
ِن نمیباشند.
ِرنت
مغایرت داشته و یا جزو وظائف مرکز بهداشت زنان ایالت ک

