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 بە چاودێریی تەندرووستی لە کۆمەڵگەکەت وەكو پەناهەندەیەك 
ن  چۆنێتی دەستگەیشتی

 

 چاودێریی تەندروستیت 
 مافەکاین

 دابینکراون. (  NHSزۆرینەی چاودێرییە تەندروستییەکان لە بەریتانیا لەالیەن خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتیمانییەوە ) 

تییە بەریتانییەکان. 
ی
 پەناهەندەکان لە بەریتانیا هەمان ئەو مافانەی چاودێری تەندروستتی خزمەتگوزاریی تەندروستیان هەیە وەك هاوڵ

 ئەمانە لە خۆ دەگرێت: 

  پزیشک یاخود پەرستار بینین   •

 چوون بۆ نەخۆشخانە  •

 ئەنجامدان  پشکنی    •

 وەرگرتن  چاودێری بۆ تەندروستن  دەروونییت  •

نس.  •
ا
 پەیوەندیکردن و بەکارهێنان  ئەمبوڵ

 پەناهەندەییت ڕەتکراوەتەوە و تیهەڵچوونەوەیەیک چاالکت نییە، ڕەنگە سنورێک هەبێت بۆ پێدان  چاودێری بێبەرامبەر بە تۆ 
 
 ئەگەر تۆ ماف

 پەناهەندەنی ڕەتکراوە بکە لە خوارەوە(.   
 
 )تەماشانی ماف

ان بکات   ڕ  
ڕی زارەیک خۆت بۆ ئەوەی وەرگێێ  

 ئەوەت هەیە کە یکێ بکەیت بە وەرگێێ
 
ڕی زارەیک کاتێك  تۆ ماف  

بۆ سەر زمانەکەت. مەترسە لە داواکردن  وەرگێێ
 کە چاودێری تەندروستیت هەیە. ئەمەش یارمەنی ئێوە و ئەو خەڵکەش دەدات کە چاودێرنی ئێوە دەکەن بۆ ئەوەی بە باشی لەیەکێی تێبگەن. 

 پاراستن  نهێنییەکانت هەیە. ئەمە مانای وایە کە وەردەکارییەکان  تەندرو 
 
ێ  تۆ ماف  بەن 

ستیت هاوبەشی پێناکرێت لەدەرەوەی تییم چارەسەرکردن  تەندروسنی
 ڕەزامەندنی خۆت مەگەر خۆیان نیگەران بن کە تۆ یان کەسێیك تر نەخۆشییەیک ترسناکت هەبێت یاخود ئەگە تاوانێیك جددی ئەندام درابێت. 

ناوت، ناونیشانت، و ڕۆژی لەدایك بوونت، لەگەڵ وەزارەنی ناوخۆدا بکات،    خزمەتگوزارنی تەندروستن  نیشتیمان  لە هەندێك حاڵەتدا ڕەنگە هاوبەشی بە 
ێ بەرامبەرت هەیە یان نا.   چاودێرنی نەخۆشخانەی ن 

 بۆ نمونە ئەگەر ویستیان بزانن کە ئایا تۆ ماف 
 

 پەناهەندەی ڕەتکراوە )تەنها ئینگالند( 

 چاودێرنی تەندروسنی کە  ئەگەر ماف  پەناهەندەییەکەت ڕەتکراوەتەوە و پێداچونەوەیەیک چا 
الکت نییە، ڕەنگە چەند سنوردارییەك هەبێت بۆ وەرگرتن 

 وەرگرتنیان هەیە لە ئینگلتەرا. ئەمە زیاتر کاریگەری دەکاتە سەر نەخۆشخانەکان و چاودێرنی تەندروستن  تایبەت. تۆ هێشتا ماف  وە 
رگرتن  چەند  ماف 

ێ بەرامبەرت هەیە، لەو   انە: چاودێرییەیک تەندروستن  ن 

 (. GPبینی   و چارەسەرکردن لەالیەن پزیشیك گشتییەوە )  •

ێ بەرامبەر  • نی ن  ڕ  سکێ 

ێ بەرامبەر لە فریاکەوتن و ڕووداو )  •  ن 
 چاودێرنی تەندروستن  کتوپڕ. (  A&Eچاودێرنی فریاکەوتن 

 یاخود سەنتەرەکان 

ێ بەرامبەر بۆ نەخۆشییە هەوکردنەکان، لە ناویاندا ڤایرۆش کۆرۆنا  •  ن 
 پشکنی   و چارەسەرکردن 

ێ بەرامبەر لە دژی ڤایرۆش کۆرۆنا.  •  ن 
 کوتان 

ێ   بەرامبەر وەربگریت  ئەگەر تۆ لە باکوری ئایرلەند، سکۆتلەند یاخود وێڵز دەژیت ئەوە تۆ ماف  ئەوەت هەیە کە چاودێرنی تەندروستن  تایبەت و نەخۆشخانەی ن 

 تەنانەت 

 ئەگەر داوای پەناهەندەییەکەت ڕەتکرابێتەوە.   

 زانیارنی زیاتر دەربارەی مافە تەندروستییەکان  خۆت بز 
انیت لەدوای ڕەتکردنەوەی ماف   تۆ دەتوان 

 .lJQsP1jvsTcSfwC6YeE8FYrmAZCoZ1w/edit-https://docs.google.com/document/d/11cKMCy08ebNپەناهەندەییەکەشت: 
 

 ( GPیک گشتی ) خۆتۆمارکردن بۆ پزیش 

کلینیك خۆتۆمارکردن  پزیشیك بۆ  ناونووس بکەن  پەناهەندەییان( دەتوانن خۆیان  ێ لەبەرچاوگرننی دۆخ   بەریتانیا دەژی )بەن  لە   گشنی  هەرکەسێك کە 
(GP  )" لەو ناوچەیەی کە لنێ  دەژین. زۆرجار خەڵیک بەریتانیا کلینیك پزیشیك گشتن  بەpractice "" یاخودsurgery "ەن. ناودەب 

ئەمە تەنها بۆ پزیشکە گشتییەکانە  .  gp-a-search/find-https://www.nhs.uk/serviceتۆ دەتوان  پزیشیك گشنی لە نزییك خۆت بدۆزیتەوە بەبەکارهێنان   

 (GP  ) .ئینگالند )   لە  گشتییەکان  زۆر (  GPپزیشکە  دەکەن. چارەسەری  ناکتوپڕی  دەروونییە  و  جەستەنی  تەندروستییە  کێشە  و    بەی  پەرستار  لەگەڵ  ئەوان 

 پسپۆڕان  تەندروش دیکە 

ن بۆ بینین  پزیشیك پسپۆڕ بوار ئەگەر پێویستت بە پزیشکێك هەبوو.     
 کاردەکەن و دەتوانن بنێێ

دەبێت پەیوەندیان پێوە بکەیت یاخود بڕۆیت بۆ ئۆفییس کلینیکەکەیان و داوای فۆڕیم تۆمارکردنیان لێ بکەیت.  (  GPبۆ ناو تۆمارکردن لەگەڵ پزیشیك گشتن  ) 
ی ناونیشانت لێ دەکات چونکە هەر کلینکێك ناوچەیەیک تایبەنی هەیە کە چاودێری دەکەن. ڕەنگە ئەوان داوای دۆکیومێننی  داوا (  GPکلینیك پزیشیك گشتن  ) 

م هێشتا تۆ دەتوانیت خۆت تۆمار بکەیت ئەگەر ئەمانەشت نەبێت. 
ا
 ناسنامە و بەڵگەی ناونیشانت لێ بکەن، بەڵ

https://docs.google.com/document/d/11cKMCy08ebN-lJQsP1jvsTcSfwC6YeE8FYrmAZCoZ1w/edit
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp


 (، GPبەڕێز پێشوازیکەری پزیشیک گشتتی ) 

 من لەمەدا.   دەمەوێت لە نۆرینگەکەتان خۆم تۆمار بکەم. 
ن
    سوپاس بۆ یارمەتیدای

ن
  NHSڕێنماییەکای

 خۆم هەیە ئەگەرچی بەڵگەنامە و بەڵگەی ناونیشانیشم نەبێت. 
ن
 تۆمارکردی

ن
ن کە ماف ی

 دەڵت 

 ئەوەم هەیە کە خۆم تۆمار بکەم. 
ن
دەتوانیت    ئەگەر من ناونیشانێیک هەمیشەییم نەبێت، هێشتا ماف

  
ن
 نۆرینگە، لە ناونیشای

ن
م نییە" ، لە ناونیشای کە تۆمارم بکەیت وەك ئەوەی "شوێتن جێگیی

 ێیەك یاخود سەنتەرێیک کۆمەڵگا. هاوڕ 

 ئەگەر من نەتوانم خۆم تۆمار بکەم لەنۆرینگەکەتان، تکایە هۆکارەکەم بۆ بنوسن. 

 ئەم لینکە بکە  
ن
ئەگەر زانیاری زیاترت پێویستە، تکایە سەردای

https://assets.nhs.uk/prod/  -gp-a-with-register-to-cuments/howdo
refugees.pdf-and-seekers-asylum 

 ئەوەت هەیە کە خۆت ت 
ن
 هەمیشەییت نەبێت. تۆ  (  GPۆمار بکەیت الی پزیشیک گشتتی ) تۆ هێشتا ماف

ن
تەنانەت ئەگەر دۆکیومێنت یاخود ناونیشای

 هاوڕێیەکت یاخود  (  GPدەتوانیت داوا لە کلینیک پزیشیک گشتتی ) 
ن
 نۆرینگەکە یاخود ناونیشای

ن
 ناونیشای

ن
بکەیت بۆ ئەوەی تۆمارت بکەن بەبەکارهێنای

 سەنتەری کۆمەڵگەکەت. 

 تکایە ئەم نامەی خوارەوە نیشان  پێشوازیکەرەکە بدە. (  GPکێشەت هەیە لە خۆ تۆمارکردن لە نۆرینگە پزیشیك گشتن  )   ئەگەر تۆ 

 

 
 دیدار لەگەڵ پزیشیک گشتی ) 

ن
 ( GPحیجزکردی

، دەبێت تەلەفۆن بۆ کلینیکەکەی بکەیت و قسە لەگەڵ کارمەندی  (  GPئەگەر پێویستت بەوە بێت پزیشیك گشتییت )  ببینیت بۆ کێشەیەیک تەندروسنی
ڕەن  ئەوان  بکەیت.  پێوە  پرسگە  پەیوەندیت  و  بدۆزنەوە  بۆ  باشت  کەسێیك  کە  بدەیت  یارمەتیان  ئەوەی  بۆ  بکەن  پەیوەندییەکەت  هۆکاری  پرسیاری  گە 

 کە چ 
ا

ێیك زارەیک هەبوو، ئاوا لەکانی پەیوەدنیکردنەکەدا داوا لە کارمەندی پرسگە بکە و پێیان بڵ ڕ  
زمانێکت پێویستە. لە    بکەنەوە. ئەگەر تۆ پێویست بە وەرگێێ

دەدر ئێست  ئەنجام  کۆرۆنا  ڤایرۆش  لەبەرهۆکاری  ڤیدیۆنی  پەیوەندی  یاخود  تەلەفۆن  لەڕێگەی  پەیوەدنیکردن  لەڕێگەی  چاوپێکەوتنەکان  زۆرینەی  ێن،  ادا 
 لەبەرئەوە کەسێك پەیوەندیت پێوە دەکاتەوە. 

ی ئیمەیڵ، وێبساینی کلینکەکە، یاخود ڕۆیشیی  بەشێوەی  وەكو لە ڕێگە (،  GPڕەنگە شێوازی تر هەبێت بۆ ئەوەی پەیوەندی بکەیت بە پزیشیك گشتیەکەتەوە ) 
، وەکو سەنتەرەکان   (.  GPڕاستەوخۆ بۆ کلینیك پزیشکە گشتییەکە )  ڕەنگە هەندێ شوێن  تریش هەبن کە تۆ دەتوانیت بۆیان بڕۆیت بۆ چاودێرنی تەندروسنی

شت دەبەستێت بەوەی کە چەندێك بەردەستە لە ناوچەکەتدا. ئەگەر تۆ لە  چاودێرنی کتوپڕ، کلینکەکان  سەرەنەنووسی   و سەنتەرەکان  نزیك شار. ئەمە پ 
https://www.nhs.uk/service-ئینگالند دەژیت، تۆ دەتوانیت خزمەتگوزارییەکان  تەندروسنی بدۆزیتەوە لە نزییك خۆت بە بەکارهێنان  ئەم وێبسایتە:  

search . 
 

 وەرگرتتن دەرمان 

پنێ  وابوو کە تۆ پێویستت بە دەرمان هەیە، ئەوە ئەوان ڕەچەتەیەکت پێدەدەن بۆ ئەمە. تۆ دەتوانیت ئەمە بەریتە ناو هەر  (  GPئەگەر پزیشیك گشتییەکەت ) 
پێش ئەوەی بڕۆیتە  ( GPا پێویستە داوای ڕەچەتەی تازە بکەیت لە پزیشیك گشتییەکەت ) دەرمانخانەیەك و پڕبکرێتەوە. ئەگەر تۆ دەرمان  ماوە درێژت هەیە، ئەو 

 دەرەوە. وەرگرتن  ڕەچەتەیەیک نوێ کانی دەوێت، لەبەرئەوە بەالی کەمەوە هەفتەیەك پێشوەخت داوای ڕەچەتە بکە پێش ئەوەی پێویستت بێت. 

دەرمانەکان  ڕەچەتەی  پارەی  دەبێت  خەڵك  هەندێك  ئینگالند،  م  لە 
ا
بەڵ بەرامبەر،  ن   وەربگرێت  دەرمان  دەتوانێت  پەناهەنەدە  عادەتەن  بدەن.  یان 

ێ بەرامبەرت هەیە )سەیری خوارەوە بکە بۆ زانیارنی زیاتر    HC2بڕوانامەیەیک    ڕەچەتەی ن 
پێویست دەبێت بۆ ئەوەی دەری بخات کە تۆ ماف  وەرگرتن 

ێ بەرامبەرە بۆ هەموو کەسێك. لە باکوری ئایرلەند، سکۆتلەند و وێڵز، ڕەچ ( HC2لەسەر    ەتەی دەرمان ن 

لێبهێنیت،   وازی  لەناکاو  و  بێت  ئەگەر  نەکەیت  باشی  بە  هەست  کە  لێبکات  وات  دەکرێ  خەمۆیک،  دژە  دەرمان   وەکو  دەرمانەکان،  لە  هەندێك 
ڕێت یاخود واز لە خواردنیان به  ێنیت مەگەر پزیشکەکەت پێت بڵێت. لەبەرئەوە تۆ دەبێت لەوە دڵنیا ببیتەوە کە نابێت دەرمانەکانت لێ بێ 

وە بکەیت بۆ وەرگرتن   (  NHSئەگەر تۆ کێشەت هەیە لە وەرگرتن  دەرمان کە پێویستتە، تۆ دەتوانیت پەیوەندی بە خزمەتگوزارنی تەندروستن  نیشتیمان  ) 
تەلەفۆن    ژمارە  لەڕێگەی  دەتوانن   111ڕێنمانی  هەروەها  دەرمانسازەکان  بکە(.  خوارەوە  )سەیری  پێداویستییەیک    وە  هێنان   بەدەست  بۆ  بدەن  یارمەتیت 

 لەناکاوی هەندێك دەرمان، وەكو پەمن  هەڵمژین  تەنگە نەفەسیت ئەگەر لێت بڕا. 

ۆکەیەیک باشە پاراستن  دواترین پاکەنی دەرمانەکانت یاخود وێنەیان بگرە )لەناویاندا ئەو شوێنەی کە ناوی خۆنی لەسەرە( لە حاڵەتێک  دا ئەگە ویستت  بێ 
هەبێت کە تۆ  نیشان  کەسێیك بدەیت کە چ دەرمانێك بەگشنی بەکاردەهێنیت. پزیشکەکان ڕەنگە نەتوانن هەندێك جۆری دەرمان بنوسن مەگەر بەڵگەت  

 عادەتەن ئەم دەرمانە وەردەگریت. 

https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://assets.nhs.uk/prod/documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf
https://www.nhs.uk/service-search
https://www.nhs.uk/service-search


 111خزمەتگوزاریی  

ێ بەرامبەرە. تۆ دەتوانیت پەیوەندیان پێوە بکەیت بۆ هاوکاریکردن بۆ هەر کێشیەیک    111خزمەتگوزارنی    ڕێنمونی تەندروستن  ن 
خزمەتگوزارییەیک تەلەفۆن 

پرسیاری زۆرت لێدەکەن بۆ بڕیاردان    111.( خزمەتگوزارییەکان   999حاڵەتە کتوپرەکان، پەیوەندی بکە بە  وە. )بۆ    111تەنروستن  ئاسانی لەڕێگەی ژمارە  
 . لەسەرئەوەی چ جۆرە یارمەتیەکت پێویستە. ئەوان یان ئامۆژگاریت دەکەن یاخود کەسێك دەهێی   کە پەیوەندیت پێوە بکاتەوە و هاوکاریت بکات 

 دەتوانیت پێت بڵێت کە چۆن چارەسەر وەربگریت.   111زاری  ئەگەر تۆ کێشەی ددانت هەیە، خزمەتگو 

ێ و ئەو زمانەی کە پێویستتە، و دواتر لەسەر  "  interpreterئەگەر تۆ پێویستت بە هاوکاری هەبوو بە زمانەکان  دیکە، وشەی " 
ا

 بڵ

ڕێیك زارەیک ئامادە دەکەن لەسەر تەلەفۆنەکە بۆ ئەوەی هاوکاریت    
 بکات لە پەیوەندییەکەدا. هێڵ بمێنەرەوە و ئەوان وەرگێێ

ی بنوسیت   ( ئەگەر پێت باش بوو. /https://111.nhs.ukبەکارب  هێنیت )   111هەروەها تۆ دەتوانیت وێبساینی    ئینگلێ  
 تۆ دەتوانیت کێشەکانت بە زمان 

ڕێك، ت   
 وە.   111ۆ دەبێت پەیوەندی بکەیت بە  و کەسێك دوواتر تەلەفۆنت بۆ دەکاتەوە. بۆ گەیشیی  بە وەرگێێ

 دەرمانخانەکان

، کرێمەکان. ئەوان هەروەها دەتوانن ئامۆژگ    
ێ بفرۆشن، وەکو ئازارشکیێ ێ ڕەچەتە ن  اری تەندروسیت  دەرمانخانەکان دەتوانن هەندێك دەرمان  دیاریکراوت بەن 

ا، بۆ نمونە پەمن  هەڵمژین  تەنگە نەفەش،  پێبدەن یاخود چارەسەر بۆ هەندێك کێشەی تەندروسنی ساکار بدەن. ئەگەر تۆ ه  ڕ ەندێك دەرمان  تایبەتت لێێ 
 دەمانسازەکان دەتوانن هاوکاریت بکەن بە پێدان  هەندێك پەمن  کتوپڕ. 

 
 هاوکاریکردن لە تێچووی تەندروستی 

ڕێگات دەدات کە ڕەچەتە، پشکنین     HC2وەرگرتبێت. بڕوانامەی    HC2ئەگەر تۆ پاڵپشنی وەردەگریت لەالیەن وەزارەنی ناوخۆوە، ئەوە دەبێت تۆ بڕوانامەی  
ێ بەرامبەر وەربگریت. ئەوە هەروەها مانای ئەوەیە کە تۆ هەروەها دەتوان  هاوکاری بەدەست بهێنیت بۆ تێچووی  ڕێگەی هەندێك لە    چاو، چاودێری ددان ن 

 دیداری نەخۆشخانەکان. 

وەرنەگرتووە یاخود دانەیەکت وەکو جێگرەوە ویست لەبەرئەوەی کە بڕوانامەکەت ون کردووە یاخود بەسەرچووە،    HC2ئەگەر تۆ هێشتا بڕوانامەی  
فۆڕیم   داوای  )  HC1دەبێت  گشتییەکەت  پزیشیك  کلینیك  لە  دەرمانخانەیەک.  (  GPبکەیت  لە  بۆ    ئەو   HC1یاخود  پێویستتە  تۆ  کە  فۆڕمەیە 

بڕوانامەی   بڕوانامەی  .  HC2شوێنگرتنەوەی  داوای  تەلەفۆن  لەسەر  دەتوانیت  ژمارە    HC2تۆ  ڕێگەی  لە  تەلەفۆنکرد  بە    1343  330  0300بکەیت 
 . online at :-nhs-with-help-for-https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply online-costs/applyیاخود 

 
 ڤایرۆیس کۆرۆنا

ن. ئەگەر تۆ یەکێك یان زیاتر لەم نیشانانەی  -باوترین نیشانەکان  ڤایرۆش کۆرۆنا کۆکەیەیک نوێ، لەدەستدان یان گۆڕین  هەسنی تام یان بۆن، و یاخود بەرزی تا  
و ئەو زمانەی کە  "  interpreterو داوای پشکنی   بکەیت. ئەگەر وتت "   119ڤایرۆش کۆرۆنات هەن، دەبێت تۆ لەماڵەوە بمێنیتەوە و پەیوەندی بکەیت بە  

ڕێیك زارەیک ئامادە دەکەن لەسەر تەلەفۆن بۆ ئەوەی هاوکاری بکات لە پەیوەندیەکەدا. تۆ دەتوانیت بەشێوەیەیک ئۆن   
الین  پشکنینێک  دەتەوێت، ئەوان وەرگێێ
 . .test-coronavirus-gov.uk/gethttps://wwwبۆخۆت حیجز بکەیت:  

بۆ ئەوەی بانگهێشتت بکات بۆ وەرگرتن  ڤاکسین  ڤایرۆش کۆرۆنا.  (  GPلەئێستادا، تۆ دەتەوێت کە خۆت تۆمار بکەیت لەگەڵ پزیشکێیك گشنی )
 ڤاکسین  ڤایرۆش کۆرۆنا کاریگەر و سەالمەتە. 

( جیهان  دابینکردو (  Doctors of the Worldپزیشکان   لە: نامیلکەیان  کەبەردەستە  جیاواز،  زمانێیك  بەچەند  ڤاکسینەکە  دەربارەی     //:httpsوە 
information/.-vaccine-oftheworld.org.uk/coronaviruswww.doctors 

  .https://wwwڤیدیۆی دابینکردووە دەربارەی ڤاکسینەکە بە چەند زمانێیك جیاواز، کە بەردەستە لە: (  NHSخزمەتگوزارنی تەندروستن  نیشتیمان  )
materials/-communication-vaccine-19-work/covid-england.nhs.uk/london/our . 

 
 حاڵەتە کتوپڕەکان 

A&E   اڵەتێیك کتوپرە. بۆ نمونە، ڕەنگە خەڵك بڕوات بۆ  یاخود بۆ پێکان  سەختە یان حA&E    ئەگەر پێیان وابوو ئێسکێکیان شکاوە، ئازارێك لە سنگیانا هەیە
ێیت )مەگەر  ،  A&Eیاخود هەست بە خۆکوژی بکەن. تۆ پێویستت بە دانان  چاوپێکەوتن نییە بۆ ئەوەی بڕۆیت بۆ  م دەبێت چاوەڕوان بیت بۆ ئەوەی ببیێ 

ا
بەڵ

 ڕەشە بێت لەسەر ژیانت( کێشەکەت هە 

نسێكت پێویست بوو کە بێت بۆالت لەبەرئەوەی حاڵەتێیك لەناکاو هەیە )عادەتەن ئەگەر ژیانت یاخود ژیان  کەسێیك تر لە  
ا
مەترسیدا  ئەگەر تۆ ئەمبوڵ

ێ بەرامبەرە. کاتێك کە تۆ پەیوەندی دەکەیت، ئەوە پرسیاری ئەوە   999. پەیوەندی کردن بە ژمارە  999بێت(، دەبێت پەیوەندی بکەیت بە   ت لێدەکرێت  ن 
یاخود پۆلیس یان ئاگر بۆ هەندێك حاڵەنی لەناکاوی تر(. تۆ پرسیارت لێدەکرێت  " ) ambulance"چ خزمەتگوزارییەك داوا دەکەیت؟" تۆ دەبێت بڵێیت " 

بەرئەوەی ڕەنگە ڕێنماییت  لە کوێیت، ژمارە مۆبایلەکەت چەندە و خ  ڕوویداوە. لەسەر تەلەفۆن بمێنەرەوە هەتاوەکو کۆتانی بە پەیوەندییەکە دەهێی   لە 
نسەکە بگات. 

ا
 پێبدەن یاخود پرسیاری زیاترت لێبکەن لەکاتێکدا کەتۆ چاوەڕوانیت کە ئەمبوڵ

https://111.nhs.uk/
https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply-for-help-with-nhs-costs/apply-online
https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply-for-help-with-nhs-costs/apply-online
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials


 کێشەی تەندروستییە دەروونییەکان 

 ( بکات بۆ چارە (  GPپزیشیك گشتن   بۆ بنوسێت بۆ کێشەی تەندروستن  دەرون  و دەتوانێت ڕەوانەکت  بینین   دەتوانێت دەرمانت  یان  سەری قسەکردن 
م  وەرگرتن   لە  بیت  بەردەوام  تۆ  کە  گرنگە  ئەوە   ، دەروون  تەندروستن   کێشەی  بۆ  نورسا  بۆ  دەرمانت  تۆ  ئەگەر   . دەروون  تەندروستن   ەگەر  پزیشیك 

ێ واز لەوەرگرتن  بهێنە. 
ا

 پزیشکەکەت پێت بڵ

کەت بکە بۆ  (  GPو کابوس یان یادەوەری ناخۆش، ئەوا داوا لە پزیشیك گشتن  ) ئەگە بەهۆی کۆسنی دەروون  ڕابردوو یان ئازارەوە گرفتت هەبێت، وەک
خوازییە   

یاخود خێێ  ،  ناوخۆنی بێت، خزمەتگوزارنی کۆسنی دەروون 
ێت بۆ چارەسەری ئەمە. ئەمە ڕەنگە تیمێیك تەندروسنی دەروون   

ك،  ئەوەی بتنێێ
یاخود  Freedom from Torture  (www.freedomfromtorture.orgوەکو    )Helen Bamber Foundation  

 (www.helenbamber.org .) 

Mind   خوازییەیک تەندروستن  دەروونییە کە خزمەتگوزارنی زانیارنی تەلەفۆنییان هەیە. تۆ دەتوانیت پەیوەندیان پێوە بکەیت بۆ ئەوەی زیاتر  
بزانیت    خێێ

     0300  123  3393ی تەندروستن  دەروون  و لەکوێ هاوکاری وەربگریت. ژمارەکەیان  دەربارەی کێشە 
ی  6ی بەیان  هەتا  9و هێڵەکەیان کراوەیە لە کاتژمێێ

ڕی زارەکیان لێ بکەیت کاتێك کە پەیوەندی دەکەیت. دابینکەری پەیوەندییەکەت بەرپ   
. تۆ دەتوانیت داوای وەرگێێ رس دەبێت  ئێوارە دوو شەممە بۆ هەین 

یت لە ڕێگەی ل   
م هەروەها تۆ دەتوانیت ئیمەیڵیان بۆ بنێێ

ا
   info@mind.org.ukە پەیوەندیکردن بە ژمارەکەیانەوە، بەڵ

بکە،  (  GPە پزیشیك گشتییەکەتەوە ) ئەگەر هەستت کرد کە تەندروستن  دەروونییت بەرەو خراپێی دەڕوات و پێویستت بە هاوکارنی لەناکاو هەبوو، پەیوەندی ب 
 . A&Eخزمەتگوزاری تەندروسنی دەروون  ئێستات ئەگەر هەت بوو. ئەگەر نەتتوان  بگەیتە ئەوان، ئەوا بڕۆ بۆ     111یاخود  

 
 چاودێریی تەندروستییان پێویستە 

ن
 کێشەکای

تەنها دەتوانێت تۆمارکردنت ڕەت بکاتەوە ئەگەر لیسنی نەخۆشەکان  پڕ بووبێت یاخود تۆ لەدەرەوەی ناوچەکە بژیت. ئەگەر ئەمە  ( GPپزیشیك گشتن  )

 ڕوویدا 

 خۆتۆمارکردن بدەیت لە نۆرینگەیەیک تر نزیك لەو شوێنەی لنێ  دەژیت. 
ا

 تۆ دەبێت هەوڵ

 بە چاودێرنی تەندروستییەکان،  (  GPئەگەر تۆ کێشتە هەبوو لە خۆتۆمارکردن لەگەڵ پزیشیك گشتییەك ) 
یاخود ئەگەر هەرکێشەیەیک تر هەبوو لە دەست گەشیی 

 . 03000  683  000لەڕێگەی ژمارە    Health Watchیاخود     0808  8010  503تۆ دەتوان  پەیوەندی بکەیت بە یارمەنی کۆچبەران لەڕێگەی  

نی  (  ڕێنمونیان هەیە بە چەند زمانێیك جیاواز. www.healthwatch.co.uk)   Health Watchبساینی   وێ  هەروەها لەوانەیە گرون  پشتگێ 
خوازی لە ناوچەکەت هەبێت کە دەتوانن هاوکاریت بکەن.   

 پەناهەندەنی یان گرون  پەنابەری یان خێێ

) پز  جیهان  ئەو  (  Doctors of the Worldیشکان   بۆ  دەکەن  پێشکەش  بەرامبەر  ێ  ن  تەندروستن   ئامۆژگاری  کە  هەیە،  پزیشکییان  ئامۆژگاری   
ا

هێڵ
ێ بەرامبەری پەیوەندی    پەنابەرییان. ژمارەی ن 

ێ لەبەرچاوگرتن  دۆخ    ی شەو، 12ی بەیان  هەتا 10. کلینکەکە کراوەیە لە  0808  1647  686خەڵکانە بەن 
ان  زارەیک دابی   دەکەن بۆ ئەو خەڵکانەی کە پێویستیان پنێ  هەیە.  ڕ  

. ئەوان وەرگێێ  دوو شەممە بۆ هەین 
 

 لیستی پشکنیتن دەیم بارکردن

هێنانەوە ئەگەر تۆ دەتەوێت بچیتە ناوچەیەیک نوێ بۆ خانووگرتن:   ئەمە هەندێك شیی  بۆ وەبێ 

   HC2ابووە، هەر نامەیەیک تەندروسنی و بڕوانامەی  دەرمانەکانت ببە، ئەو پاکەتانەی کە دەرمانەکان  تێد  •

 لەگەڵ خۆت ببە. 

ی.  •  وێنەی ئەم شتانە بپارێزە لە ناو مۆبایلەکەت وەکو نوسقەیەیک پشتگێ 

چاوەڕێ نەکەیت هەتاوەکو پێویستت بە    (. GPهەر کە بارت کردە شوێنێك، لەدوای بارکردنەکە، خۆت تۆمار بکە الی پزیشکێیك گشتن  )  •
 (. GPك یاخود دەرمانێك دەبێت لەپێش خۆتۆمارکردن الی پزیشکێیك گشنی ) چاوپێکەوتنێ 

 یەکەت بپارێزە لەسەر مۆبایلەکەت. ( GPناو و ناونیشان  پزیشکێیك گشنی )  •

ژمارەیە کە عادەتەن لەسەر نامەی خزمەتگوزارنی تەندروستن     10یەکەت دەزانیت ) (  NHSئەگەر ژمارەی خزمەتگوزارنی تەندروستن  نیشتیمان  )  •

 نیشتیمانیە( ئەمە  

 لە مۆبایلەکەتدا هەڵبگرە چونکە ئەوە یارمەنی پزیشکە تازەکان دەدات لە دەست گەیشیی  بە تۆمارەکان  تەندروستیت. 

ین   •  بارت بۆی کردووە.   و نەخۆشخانەکان  ناو شار بدۆزەرەوە کە نزیکن لە تۆوە لەو شوێنەی کە   A&Eنزیکێی

 دانپێدانانەکان 

Forrest Medicolegal Services   :ی ئەم ڕێکخراوانەی خوارەوەدا دەنێت لە ئامادەکردن  ئەم نامیلکەیە  و پشتگێ 
 بە سوپاسەوە دان بە یارمەنی

Care    لەr Calais, Committee    لەResidents    لەPenally, Covid-19 Infographics, Doctors    لەthe World, Freedom   لەTorture, 
Helen Bamber Foundation, Medact, Médecins Sans Frontières UK   وMigrants Organise . 

کراوەیە دەمێنێتەوە لەگەڵ خزمەتگوزارییەکان   
ا
 -Forrest Medicoخزمەتگوزارییەکان   .  Forrest Medicolegalبەرپرسیارێنی ناوەڕۆیک ئەم بڵ

Legal   (10017081وەندی کۆمەڵگەیە )ژمارەی شوێن  کۆمپانیان  کۆمپانیایەیک بەرژە 

http://www.freedomfromtorture.org/
mailto:info@mind.org.uk
http://www.healthwatch.co.uk/

