
USC 

 پرستار خانواده

 مرکز پشتیبانی 

ارائه پشتیبانی برای پرستاران خانواده در سراسر 

 کانتی لس آنجلس

های بهداشتی کالیفرنیا، مرکز خدمات  بخشی از بودجه این برنامه توسط مرکز خدمات مراقبت
شناسی لئونارد دیویس دانشگاه کالیفرنیای  اجتماعی و سالمندی کانتی لوس آنجلس و دانشکده کهولت

 .شود جنوبی تأمین می

1-800-540-4442 
1-855-872-6060 
www.fcscgero.org 

شناسی لئونارد دیویس دانشگاه کالیفرنیای  درباره دانشکده کهولت
 جنوبی

شناسی لئونارد دیویس دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با  دانشکده کهولت
 افتخار مقر اصلی مرکز قدیمی منابع پرستاران لس آنجلس

(LACRC)،  که بخشی از شبکه ایالتی مراکز منابع پرستاران

شناسی دیویس دانشگاه  باشد. دانشکده کهولت کالیفرنیا است، می
ترین و  تأسیس شد، قدیمی 5791کالیفرنیای جنوبی که در سال 

ی  بزرگترین مدرسه از نوع خود در جهان است. این دانشکده، خانه
شناسی است.  برای انجام مأموریت دانشکده،  پیشگامان رشته کهولت

ای برخوردار است و از  تعامل و ارتباط با جامعه از اهمیت ویژه
و همچنین در کالس ارتباط  «دنیای واقعی»ایم در  اینکه توانسته

 .بالیم به خود می --تفاوت ایجاد کنیم  --برقرار کنیم و 

مرکز پشتیبانی از پرستار خانواده دانشگاه کالیفرنیای 

 جنوبی

 3715 McClintock Ave. 

Los Angeles, CA 90089 
 

 0606-578-588-1تلفن رایگان: 

 :www.fcscgero.org وبسایت 

 :fcscgero@usc.edu ایمیل 

  تماس با ما
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 !بیایید اجتماعی باشیم

Facebook.com/USCFCSC 

Twitter.com/USCFCSC 

Instagram.com/USCFCSC 

USC  دانشگاه کالیفرنیای

 جنوبی

 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

 دانشکده 
 شناسی دیویس کهولت

 مرکز منابع پرستاران لس آنجلس
 ی مرکز پشتیبانی از پرستار خانوداه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برنامه

Tyler Longmire
Farsi



 کارهای از یک هر انجام در آیا
 یا خانواده اعضای از یکی به زیر

 کنید؟می کمک سالمند یک
 

 های غذایی تهیه وعده 
 حمام کردن و لباس پوشیدن 
  رفتن به و خارج شدن از

 رختخواب
 خرید مواد غذایی 
 تمیزکردن خانه 
 مدیریت داروها 
 پرداخت قبوض خانگی 
 رفتن به جلسه مالقات با پزشک 
  خدماتترتیب دادن 

 

اگر پاسخ شما به هر یک از این 
یک پرستار باشد،  «بله»سؤاالت 

 .هستید

 جلسات مشاوره یک به یک

ما در تهیه یک طرح مراقبت فردی به پرستاران 
کنیم. ما همچنین آنها را به منابع جامعه  کمک می

 .دهیم دهیم و به آنها اطالعات می ارجاع می
 

 استراحت برای پرستاران

توانند با طلب استراحت، یک  پرستاران می

کوتاه، و دوری از استرس پرستاری،  »استراحت«

 .بر رفاه و سالمت خود متمرکز شوند
 

 های حمایتی گروه

های حمایتی )حضوری و تلفنی( فرصتی را  گروه
برای دادن و دریافت اطالعات و اطالع از نکات 

 .کنند ای فراهم می مقابله 
 

 تربیت و آموزش جامعه

ما به جامعه پرستاری خدمات آموزشی و تربیتی ارائه 

 .دهیم می

مرکز منابع مراقبتی پرستاران لس آنجلس، که بخشی 
مرکز پشتیبانی از پرستار خانواده دانشگاه از 

است، متعهد شده است  (FCSC) کالیفرنیای جنوبی

تا به منظور ارائه خدمات حمایتی در امر پرستاری، 
خدمات پشتیبانی جامعی را به پرستاران خانواده در 

 .لس آنجلس ارائه دهد

 
ما به منظور کمک به پرستاران خانواده برای ایجاد 
تعادل در تعهدات خانوادگی، کار و مراقبت از خود، 
اطالعات شخصی، خدمات ارجاعی، مشاوره و سایر 

دهیم. چه شما تازه کار  خدمات پشتیبانی را ارائه می
باشید و چه با تجربه، ما در اینجا هستیم تا به شما 

تواند زندگی شما را به  کمک کنیم. پرستاری می
شدت تغییر دهد و درخواست پشتیبانی، کمک و 

 .اطالعات نشانه خودخواهی یا ضعف نیست

خذمات شما سالمت روانی من را نجات داده و به من »

 «انذ. قذرت ادامه بخشیذه

 توانیم کمک کنیم؟ چطور می درباره ما پرستاران چه کسانی هستند؟

 مأموریت ما
 

 

با استفاده از فناوری، تحقیق و آموزش »
برای دگرگون کردن پرستاری و سیستم 
مراقبت طوالنی مدت، الگویی برای لس 

 «.آنجلس، ایالت و ملت باشیم

 9007کننده از سال  پ. میلر، مراجعه-


