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English دری  / Dari 

My important information 

for NHS 24 

   NHS 24معلومات مهم من برای 

You can phone 111 if you: 

• think you need to go to Accident & 

Emergency (A&E) or a minor injuries unit 

• are too ill to wait for your GP practice to 

open 

  :به تماس شوید اگر  111توانید به شماره می 

 Accident & Emergency فکر می کنید باید به  •

   Minor injuries unitویا) واحد عاجل و حوادث(

 بروید  )آسیب های جزیی(

 بسیار مریض هستید و نمی توانید منتظر باز شدن •

GP Practice (داکتر معالج کلینیک ).بمانید 

Keep this card by your phone or in a handy 

place so you always have your information at 

hand. 

این کارت را کنار تلیفون خود یا در مکانی مناسب نگهدارید تا 

 همیشه معلومات خود را در دسترس داشته باشید.

Your name:  

 

  نام شما:

Date of birth:   :تاریخ تولد 

Address:  

 

 

 آدرس:  

Post code: :کد پستی 
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Phone number: ماره تلیفون: ش 

Illnesses or conditions: 

 

 

 

 مریضی ویا اختالل:

Medication: 

 

 

 

 :دوای تجویز شده

If you take multiple medications you might 

want to keep a copy of your repeat 

prescription form with this card. 

کنید، ممکن بخواهید یک کاپی از فورم مصرف میاگر چندین دوا 

 تکرار نسخه خود را با این کارت نگهدارید. 

Allergies: 

 

 

 حساسیت ها:

GP name:  اسم) GP داکتر معالج( : 

GP practice:  

 

GP Practice )کلینیکداکتر معالج(: 

GP phone number:  شماره تماس GP) داکتر معالج :(  

Pharmacy name:  

 

 اسم دواخانه:  
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Pharmacy phone number:   :شماره تلیفون دواخانه 

It’s OK to ask   مشکلی نیست اگر بپرسید 

It’s important to know what’s going on with your 

own healthcare at any time. Knowing the right 

questions to ask your health professional in any 

setting can make all the difference. 

مهم است که بدانید در هر زمان  مراقبت های صحی شما چگونه  

پیش می رود. دانستن سؤاالت مناسب برای پرسیدن از متخصص 

 صحی در هر شرایطی می تواند تفاوت را ایجاد کند.

You could ask: 

• What are the benefits of my treatment? 

• What are the risks of my treatment? 

• Any alternative treatments I can try? 

• What if I do nothing? 

Healthcare staff are more than happy to answer 

these and any other questions you may have 

 می توانید بپرسید:   

 فواید تداوی من چیست؟ •

 چیست؟خطرهای تداوی من  •

 آیا تداوی جایگزینی وجود دارد که بتوانم امتحان کنم؟  •

 اگر کاری انجام ندهم چی اتفاق می افتد؟  •

کارمندان مراقبت های صحی خوشحال می شوند که به این سؤاالت  

 و هر سؤال دیگری که ممکن داشته باشید پاسخ دهند

For up to date health information and advice 

visit: www.nhsinform.scot  

برای معلومات بروز صحی و مشوره مراجعه کنید به: 

www.nhsinform.scot   

For more information in Dari go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/dari 

 

برای معلومات بیشتر به زبان  دری به ویب سایت ذیل مراجعه کنید  

 www.nhsinform.scot/translations/languages/dari 
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