
  

English  Arabic       

Health care for asylum seekers and 
refugees in Scotland  

  اسكتلندا في لل�جئين وطالبي اللجوء الصحية الرعاية

• In Scotland, most health care is provided by the 

National Health Service (NHS). Everyone who lives 

legally in Scotland has a right to some NHS care, no 

matter what nationality they are. 

• If you are an asylum seeker or refugee who has 

applied to the Home Office to live permanently in 

the UK, this factsheet tells you how you can get 

health care from the NHS while you are in Scotland. 

  

%ي .  بتقديم الرعاية الصحية بمعظمھا في اسكتلندا) NHS(تقوم ھيئة خدمات الصحة الوطنية  •
شخص يعيش في اسكتلندا بشكل قانوني الحق، بغض النظر عن جنسيته، في ا*ستفادة من الرعاية 

  .الصحية المقدمة من طرف ھيئة خدمات الصحة الوطنية

 ’Home Office‘ زارة الداخلية البريطانية إذا كنت Cجئا أو تقدمت بطلب اللجوء لدى و •

بغرض ا*قامة بشكل دائم في المملكة المتحدة، فإن ورقة الحقائق ھذه تخبرك عن كيفية الحصول 
  .خTل إقامتك في اسكتلندا NHSعلى الرعاية الصحية من ھيئة 

  

  

  

    

I am seeking asylum. Can I get health care from the 
NHS in Scotland  

• You can get health care from the NHS if: 

o your application for asylum is being considered, or 

o  you have been refused asylum and are appealing 
against the decision, or 

o you have been refused asylum and are waiting for 
the Home Office to make arrangements for you to 
return home . 

  

  في اسكتلندا؟ NHSھل بإمكاني الحصول على الرعاية الصحية من ھيئة . طالب لجوءأنا 

  :إذا NHSبإمكانك الحصول على الرعاية الصحية من ھيئة  •

o تم النظر في طلب لجوئك، أو  

o   القرار، أو وقدمت طعنا فيكان قد تم رفض طلب لجوئك  

o  الداخلية كان قد تم رفض طلب لجوئك وأنت بصدد انتظار قيام وزارة‘Home Office’ 
  .  بالترتيبات الTزمة لعودتك إلى وطنك

  

I have been granted asylum. Can I get health care from 
the NHS   

  ؟ NHSھل بإمكاني الحصول على الرعاية الصحية من ھيئة . على اللجوء حصلتُ 
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• You will continue to get health care from the NHS if 

you have been: 

o given the right to stay in the UK as a refugee 

o granted humanitarian protection, or 

o granted discretionary leave to stay in the UK ..  

  :إذا NHSستستمر في الحصول على الرعاية الصحية من ھيئة  •

o جئTكان قد تم  منحك حق البقاء في المملكة المتحدة ك  

o حك الحماية ا*نسانية، أوكان قد تم  من 

o كان قد تم  منحك إذنا تقديريا من طرف وزير الدولة بالبقاء في المملكة المتحدة .  

What do I need to do to get health care from the NHS  

• You need to find a family doctor as soon as possible 

after you arrive in Scotland, and ask them to 

register you as an NHS patient. You will not have to 

pay for this . 

• In Scotland, family doctors are often called General 

Practitioners or GPs. They work in GP surgeries, 

medical practices or health centres. 

• The GP will decide if you can register with their 

practice to receive NHS treatment, which is free. 

They will not be able to register you if their patient 

list is full and you may need to try more than one 

GP practice in the area until you find a practice that 

can register you. 

• The GP will help you look after all your health 

needs. They will decide if you need to see another 

health professional – for example a hospital doctor, 

or someone in mental health or maternity services. 

If you do, the GP will make the appointment for you. 

• If you are an asylum seeker getting support from the 

Home Office (UK Government) they may ask you to 

  ؟NHSماذا علي فعله للحصول على الرعاية الصحية من ھيئة 

عليك العثور على طبيب عائلة ما أمكن مباشرة بعد قدومك إلى اسكتلندا وطلب تسجيلك كمريض  •
  . C تحتاج إلى دفع مصاريف ھذا التسجيل. NHSلدى ھيئة 

 General Practitioners‘أطباء العائلة في اسكتلندا با%طباء الممارسين العامين يدعى  •

(GP)’ .وھم يعملون في عيادات الطب العام أو عيادات الممارسة الطبية أو المراكز الصحية.  

إن كان بمقدورك التسجيل في العيادة التي ينتمي إليھا حتى تتمكن من   ’GP’سيقرر الطبيب العام •
قد يتعذر عليه تسجيلك إذا كانت قائمة مرضى . NHSلى العTج المجاني من ھيئة الحصول ع

العيادة مليئة، وقد تحتاج عندھا إلى البحث عن عيادة أخرى في منطقة سكناك إلى أن تجد عيادة 
  .تقبل بتسجيلك

إذا كنت في  ما سيقرر. على ا*عتناء بجميع احتياجاتك الصحية’GP‘العام سيساعدك الطبيب  •
مثT طبيب تابع للمستشفى أو طبيب نفسي أو خدمات العناية  - اجة إلى مراجعة طبيب آخر ح

  .إذا كان ا%مر كذلك فسيقوم الطبيب بترتيب موعد لك. با%مومة

، فقد )الحكومة البريطانية(إذا كنت طالب لجوء تتلقى دعما ماديا من وزارة الداخلية البريطانية  •
  .معينة ’GP‘ طب عاميطلب منك التسجيل لدى عيادة 

 Scottish Refugee(إذا كنت طالب لجوء فقد يكون بمقدور مجلس الTجئين ا%سكتلندي  •

Council(  جئينTأو مكتب مساعدة ال)Asylum Help ( مساعدتك على العثور على عيادة
للحصول على  7انظر الصفحة رقم . طب عام  حيث يمكنك ترتيب موعد بغرض التسجيل

Cصال بھاتين الجھتينتمعلومات ا.  

على  ’NHS ‘NHS inform HelplineستعTمات لTتصال بخط المساعدة Cيمكنك أيضا ا •
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register with a particular GP surgery. 

• If you are an asylum seeker Scottish Refugee 

Council or Asylum Help may be able to help you 

find a GP surgery where you can make an 

appointment to register. See page 7 for how to 

contact them. 

• You can also phone the NHS inform Helpline on 

0800 22 44 88 or look on the internet 

(www.nhs24.scot) to find a GP surgery that can 

register you. The NHS inform Helpline can provide 

an interpreting service. 

• When you have found a GP surgery, contact them 

and make an appointment to register as an NHS 

patient. 

• If you need an interpreter, ask the GP surgery to 

arrange this for you. When you make an 

appointment, tell them what language you prefer to 

use. 

• If you need dental treatment you must first of all be 

registered with a GP as you will be asked to provide 

your GP’s details by the dental surgery. You should 

then find an NHS dentist that works for the NHS. 

You can phone the NHS inform Helpline on 0800 22 

44 88 or look on the internet (www.nhs24.scot) to 

find a dentist. 

• If you need eye care you need to find an optician 

للعثور على عيادة ) www.nhs24.scot(، أو زيارة ا*نترنت 0800 22 44 88الرقم 
أيضا توفير خدمة  NHSستعTمات بإمكان خط المساعدة لT. يل لديھاللتسج’GP‘ طبيب عام 
  .لفوريةالترجمة ا

تصال بھا وبترتيب موعد للتسجيل لديھا كمريض لدى قم باGP’ C‘ عامطب  ةعياد تجدعندما  •
  .NHSھيئة 

. توفير ھذه الخدمة لك ’GP‘ إذا كنت في حاجة إلى مترجم فوري، فاطلب من عيادة الطب العام •

  .العيادة باللغة التي تفضل التحدث بھا أعلمعندما ترتب موعدا 

• Tلدى عيادة الطب العامإذا احتجت لع Tمسج Cج أسنان فعليك أن تكون أو‘GP’  ن عيادة% ،
بعدھا عليك العثور على طبيب أسنان تابع لھيئة .  ا%سنان ستطلب منك تقديم معلومات طبيبك العام

NHS .Cيمكنك أيضا اTمات تصال بخط المساعدة لTستعNHS ‘NHS inform Helpline’ 

للعثور على عيادة ) www.nhs24.scot(، أو زيارة ا*نترنت 0800 22 44 88على الرقم 
  .الطب العام للتسجيل لديھا

إذا احتجت لخدمات رعاية العيون فعليك أن تعثر على أخصائي بصريات يقدم خدمات في إطار  •
يقدم أغلب أخصائيي بصريات ممن لديھم دكاكن في مراكز المدن . NHSالرعاية الصحية لھيئة 

صائي بصريات إذا لم تتمكن من العثور على أخ. NHSار الرعاية الصحية لھيئة خدمات في إط
Cاساعدة تصال بخط الممحلي، يمكنك أيضا اC ماتTستعNHS ‘NHS inform Helpline’ 

  .0800 22 44 88على الرقم 
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that provides NHS services. Most opticians who 

have shops in town centres provide NHS services. 

You can also phone the NHS inform Helpline on 

0800 22 44 88 if you are have difficulties finding a 

local optician. 

What happens when I register as an NHS patient  

• When you go to the GP surgery, the staff will ask 

you for some personal information – for example, 

your name, address and date of birth. 

• The staff will ask to see some documents to help 

them decide if you can register as an NHS patient. If 

you need hospital care, staff at the hospital will also 

ask to see these documents. 

• If you are seeking asylum, NHS staff may ask you 

to show: 

o your Application Registration Card (ARC) – you may 
have been given this card at your asylum screening 
interview, or 

o documents from the UK Border Agency saying that 
you have applied for asylum. 

• If you are a refugee, they may ask you to show : 

o your passport, travel documents, or Biometric 
Residence Permit 

o a letter from the Home Office that says you are 
allowed to stay in the United Kingdom. 

  ؟NHS ماذا يحدث عندما أقوم بالتسجيل كمريض لدى ھيئة

، سيطلب منك الموظفون بعض المعلومات الشخصية،  ’GP‘العام ندما تذھب إلى عيادة الطبع •
  .مثل ا*سم والعنوان وتاريخ الميTد

• Cلھا تحديد ما إذا كان بمقدورسيطلب الموظفون اTع على بعض الوثائق ليتمكنوا من خTكط 
ى فسيطلب موظفو المستشفى إذا احتجت لرعاية في المستشف. NHSكمريض لدى ھيئة التسجيل 
Cع على ھذه الوثائقأيضا اTط.  

  :منك تقديم الوثائق التالية NHS، فقد يطلب موظفو ھيئة إذا كنت طالب لجوء •

o  بطاقة تسجيل طلب اللجوء)Application Registration Card ( قد تكون  -الخاصة بك
  مقابلة ا%ولية الخاصة بطلب اللجوء، أوالذه البطاقة خTل حصلت على ھ

o وثائق من مصلحة مراقبة الحدود للمملكة المتحدة ‘UK Border Agency’  تثبت بأنك قد قمت
  .بتقديم طلب اللجوء

  : ، فقد يطلب منك تقديم الوثائق التاليةإذا كنت طالب لجوء •

o ية جواز أو وثائق السفر أو رخصة ا*قامة البيومتر)Biometric Residence Permit (

  الخاصة بك 

o  خطاب من وزارة الداخلية ‘Home Office’ يثبت السماح بإقامتك في المملكة المتحدة.  

إذا لم تكن تتوفر على الوثائق المطلوبة فلن يكون بمقدور موظفي عيادة الطبيب العام تسجيلك  •
  .  مباشرة NHSكمريض لدى ھيئة 
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• If you don’t have the documents they ask for, staff 

at the GP surgery won’t be able to register you as 

an NHS patient right away  . 

  

When I am registered as an NHS patient, is all 

health care free  

If you are a refugee  

• Most of your health care will be free. But you may 

need to pay for some things like many people living 

in Scotland – for example, some dental treatment or 

eye care . 

• For more information about help with health costs, 

see the leaflet ‘A quick guide to help with health 

costs’ (HCS2). This leaflet tells you if you can get 

free treatment or help with the costs. It is available 

from citizens advice bureaux and Jobcentre Plus 

offices. You can also find it on the internet 

(www.gov.scot ) .  

If you are seeking asylum and you get asylum 

support from the Home Office (UK Government(  

• You won't need to pay for your health care. 

• The Home Office will give you an HC2 certificate. 

This shows you don’t need to pay for some things – 

  الرعاية الصحية مجانية؟تكون ، ھل NHSإذا كنت مسج� كمريض لدى ھيئة 

  إذا كنت *جئا

إC أنك قد تحتاج إلى دفع مصاريف بعض  .فإن أغلب خدمات الرعاية الصحية تكون مجانية •
  . الخدمات مثلك مثل باقي سكان اسكتلندا، من مثل عTج ا%سنان ورعاية العيون

دليل سريع ’لمساعدة في مصاريف العTج، انظر المنشور بعنوان للمزيد من المعلومات حول ا •
 ’A quick guide to help with health costs‘) ’للمساعدة في مصاريف العTج

(HCS2)) . ج مجاني أو المساعدةTيخبرك ھذا المنشور عم إذا كان من حقك الحصول على ع
 citizens advice bureaux(ين المنشور متوفر لدى مكاتب إرشاد المواطن. في المصاريف

كما أنه يمكنك الحصول على نسخة منه على ). Jobcentre Plus(أو مكاتب الشغل ) 
  . ا*نترنت

   ’Home Office’إذا كنت طالب لجوء تتلقى دعما ماديا من وزارة الداخلية البريطانية

  )الحكومة البريطانية(

  .تتلقاھا فلن تحتاج إلى دفع مصاريف الرعاية الصحية التي •

شھادة دعم كامل في مصاريف الصحة تسمى   ’Home Office‘ ستمنحك وزارة الداخلية •
)HC2 certificate .( ھذه الشھادة تثبت بأنه ليس عليك دفع مصاريف بعض الخدمات، من مثل

  . عTج ا%سنان ورعاية العيون

لحضور مواعيد يمكنك أيضا استعمال ھذه الشھادة للحصول على دعم في مصاريف التنقل  •
  .NHSالمستشفيات التابعة لھيئة  

  ’Home Office‘ إذا كنت طالب لجوء و* تتلقى دعما ماديا من وزارة الداخلية البريطانية
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for example dental treatment or eye care . 

• You can also use your HC2 certificate to get help 

with the cost of travelling to NHS hospital 

appointments. 

If you are seeking asylum and you don’t get 

asylum support from the Home Office, or if you 

have been refused asylum  

• A lot of your health care will be free. 

• You will need to fill in an HC1 form to apply for an 

HC2 certificate. This shows you don’t need to pay 

for some things – for example dental treatment and 

eye care . 

• You can get an HC1 form from a Jobcentre Plus 

office, an NHS hospital, or by phoning 0845 850 

1166. 

• You can also use your HC2 certificate to get help 

with the cost of travelling to NHS hospital 

appointments. 

  أو إذا كان قد تم رفض طلب لجوئك) الحكومة البريطانية(

  .فإن أغلب خدمات الرعاية الصحية تكون مجانية •

ھذه الشھادة تثبت بأنه ليس عليك . HC2 certificateلطلب شھادة  HC1عليك ملء استمارة  •
  . دفع مصاريف بعض الخدمات، من مثل عTج ا%سنان ورعاية العيون

أو مستشفى تابع  ’Jobcentre Plus‘ من مكاتب الشغل HC1يمكنك الحصول على استمارة  •
  .0845 850 1166تصال برقم الھاتف  أو عن طريق اNHS Cلھيئة 

للحصول على دعم في مصاريف التنقل لحضور مواعيد  HC2ل شھادة يمكنك أيضا استعما •
  .NHSالمستشفيات التابعة لھيئة  

Can my family get health care from the NHS  

• If you are registered as an NHS patient, your 

husband, wife or civil partner, and any of your 

children who live in Scotland with you, can also get 

health care from the NHS. The children must be 

  ؟NHSالحصول على الرعاية الصحية من ھيئة  يھل يحق Bسرت

، فيحق لزوجك وأي من أطفالك الذين يعيشون معك في NHSإذا كنت مسجT كمريض لدى ھيئة  •
يجب أن يكون عمر ا%طفال أقل . NHSاسكتلندا الحصول كذلك على الرعاية الصحية من ھيئة 

  .سنة ومتابعين لدراسة بدوام كامل 19سنة أو أقل من  16من 
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aged under 16, or under 19 and in full-time 

education. 

• Staff at the GP surgery will ask you to complete a 

form for your husband, wife or civil partner and for 

any children. You may need to show your marriage 

or civil partnership certificate, and birth certificates 

for your children . 

• Any other members of your family may be able to 

get health care from the NHS, but they will need to 

prove that they have their own right to NHS care. 

قد تحتاج . ملء استمارة ببيانات زوجك وأطفالك  ’GP’سيطلب منك موظفو عيادة الطب العام •
  . د الزواج وشھادات ميTد أطفالكقلnدCء بنسخة من ع

، لكن عليھم NHSالحصول على الرعاية الصحية من ھيئة  Bي أفراد آخرين في اBسرةقد يحق  •
  .NHSم الخاص في الرعاية الصحية من ھيئة إثبات حقھ

What happens if I am not registered as an NHS 

patient  

• If you are not registered as an NHS patient, you can 

still get some health care from the NHS . 

Services that are free for everyone include:  

• emergency care in a hospital (in the accident and 

emergency department, casualty department or 

minor injury unit( 

• emergency care at a GP surgery 

• emergency transport in an ambulance 

• sexual health services (family planning( 

• treatment for some infectious diseases and sexually 

  ؟NHSماذا يحدث إذا لم أكن مسج� كمريض لدى ھيئة 

، فيمكنك بالرغم من ذلك الحصول على بعض NHSإذا لم تكن مسجT كمريض لدى ھيئة  •
  . NHSخدمات الرعاية الصحية من ھيئة 

  :من الخدمات التي تقدم مجانيا للكل، ھناك

في قسم الطوارئ والحوادث أو قسم ا*صابات أو وحدة (الطوارئ في المستشفيات رعاية  •
  )ا*صابات الخفيفة

  ’GP‘رعاية الطوارئ  في عيادة الطب العام  •

  نقل الطوارئ بسيارات إسعاف •

  )تنظبم ا%سرة(خدمات الصحة الجنسية  •

  معTج بعض ا%مراض المعدية وا%مراض المنقولة جنسيا لخدمة الصالح العا •
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transmitted infections in the best interests of the 

public 

How can I find out more  

• Contact Scottish Refugee Council: phone 0141 248 

9799, email uk.org.scottishrefugeecouncil@info or look 

on the internet.(uk.co.scottishrefugeecouncil.www)  

• Phone Asylum Help on 0808 8000 630 or look on 

the internet (asylumhelpuk.org.( 

• Phone the UK Visas & Immigration Agency on 0141 

555 1200 or look on the internet 

(www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-

and-immigration.( 

• For information about health conditions and 

services, phone the NHS inform Helpline on 0800 

22 44 88 (textphone 18001 0800 22 44 88; the 

helpline also provides an interpreting service). The 

helpline is open every day between 8am and 10pm. 

• Contact the Patient Advice & Support Service 

(PASS) at your local citizen’s advice bureau (find 

your nearest bureau on the internet at 

www.cas.org.uk or in your local phone book). PASS 

is independent and provides free, confidential 

information, advice and support to anyone who uses 

the NHS in Scotland. 

  كيف لي الحصول على معلومات  إضافية؟

على الرقم  ‘ Scottish Refugee Council‘يرجى ا*تصال بمجلس الTجئين ا%سكتلندي •
، أو إرسال بريد إلكتروني إلى 0141 248 9799
أو زيارة الموقع ا*لكتروني  info@scottishrefugeecouncil.org.ukالعنوان

)www.scottishrefugeecouncil.co.uk.(  

• Cجئين يرجى اTتصال بمكتب مساعدة ال)Asylum Help ( 0808 8000 630على الرقم ،
  ).asylumhelpuk.org(ي أو  زيارة الموقع ا*لكترون

• Cتصال بإدارة الھجرة والتأشيرات للمملكة المتحدةيرجى ا ‘UK Visas & Immigration 

Agency‘  أو زيارة الموقع ا*لكتروني 0141 555 1200على الرقم ،
)www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration.(  

• Tع على معلومات عن الTمراض وط%Cتصال بخط المساعدة  الخدمات الصحية، يرجى ا
Tمات لTستعNHS  ‘NHS inform Helpline’ الھاتف ( 0800 22 44 88على الرقم

خط ). يوفر خط المساعدة أيضا خدمة ترجمة فورية. 18001 0800 22 44 88النصي 
  .مساء 10صباحا إلى  8المساعدة مفتوح يوميا من الساعة 

• Cإرشاد ودعم المرضىتصال بمصلحة يرجى ا ‘Patient Advice & Support Service 

(PASS)’ المتواجدة لدى مكتب إرشاد المواطنين ‘citizen’s advice bureau’  في مكان
أو  www.cas.org.ukيرجى العثور على أقرب مكتب بزيارة الموقع ا*لكتروني (إقامتك 

جھة مستقلة وھي   ’PASS‘مرضىتعد مصلحة إرشاد ودعم ال). بتصفح دليل الھاتف المحلي
في  NHSتوفر مشورة ودعما ومعلومات مجانية تضمن السرية %ي شخص يستفيد من خدمات 

  .اسكتلندا

Other factsheets in this series  أوراق حقائق أخرى في ھذه السلسة  

 Health care for people‘ الرعاية الصحية لrشخاص القادمين إلى اسكتلندا للعمل •
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• Health care for people coming to Scotland to work 

• Health care for people coming to Scotland to study 

• Health care in Scotland for former UK residents now 

working abroad 

• Health care in Scotland for UK passport holders 

returning after living abroad 

• Health care for UK pensioners visiting Scotland 

• Health care in Scotland for holidaymakers from 

overseas. 

You can get these factsheets from: 

• anywhere you get NHS care 

• www.nhsinform.scot 

• the NHS inform Helpline on 0800 22 44 88. 

  

coming to Scotland to work’  

 Health care for people‘ لrشخاص القادمين إلى اسكتلندا للدراسة الرعاية الصحية •

coming to Scotland to study’  

 الرعاية الصحية في اسكتلندا للمقيمين السابقين في المملكة المتحدة والعاملين حاليا بالخارج •

‘Health care in Scotland for former UK residents now working 

abroad’  

 Health‘ الصحية في اسكتلندا للحاملين لجواز سفر المملكة المتحدة العائدين من الخارج الرعاية •

care in Scotland for UK passport holders returning after living 

abroad’  

 Health care for‘ الرعاية الصحية في اسكتلندا لمتقاعدي المملكة المتحدة الزائرين Cسكتلندا •

UK pensioners visiting Scotland’  

 Health care in Scotland for‘ الرعاية الصحية في اسكتلندا للسياح القادمين من الخارج •

holidaymakers from overseas’.  

  :يمكنك الحصول على أوراق الحقائق ھذه من

  NHSأي مكان تقدم فيه خدمات ھيئة  •

•  www.nhsinform.scot  

• Tمات خط المساعدة لTستعNHS  ‘NHS inform Helpline’  22 44 88على الرقم 

0800.  

  
Feeling unwell  

• Go to a pharmacy and ask for advice. To find your 

nearest pharmacy, phone the NHS inform Helpline 

on 0800 22 44 88 or look on the internet 

  ھل تعاني من وعكة صحية؟

تصال بخط على أقرب صيدلية، يرجى اCللعثور . لب المشورةيمكنك الذھاب إلى صيدلية وط •
، 0800 22 44 88على الرقم ‘NHS  ‘NHS inform HelplineستعTمات Tالمساعدة ل

  ). www.nhs24.scot(أو زيارة ا*نترنت 
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(www.nhs24.scot .( 

• Visit the NHS 24 website at www.nhs24.scot for 

health information and advice . 

• Contact the GP surgery where you are registered. If 

you need an interpreter, ask the GP surgery to 

arrange this for you. 

• Phone NHS 24 on 111 or look on the internet 

(www.nhs24.scot) if the GP surgery where you are 

registered is closed, or if you are not yet registered 

as an NHS patient. NHS 24 can provide an 

interpreting service. 

• In an emergency (if your condition is very serious), 

phone 999 and ask for an ambulance . 

  

للحصول على مشورة  www.nhs24.scotا*لكتروني  NHS 24زيارة موقع مكتب  •
  .   ومعلومات

• Cالطب العامتصال بعيادة ا ‘GP’ إذا كنت في حاجة إلى مترجم فوري، فاطلب . حيث أنت مسجل
  .من عيادة الطب العام بتوفير ھذه الخدمة لك

م تكن مسجT كمريض بعد، فيرجى إذا كانت عيادة الطب العام حيث أنت مسجل مغلقة أو إذا ل •
Cتصال بخط اNHS 24  أو زيارة ا*نترنت  111على الرقم)www.nhs24.scot .( بإمكان

  .توفير خدمة الترجمة الفورية NHS 24مكتب 

 999 تصال برقم الطوارئ، فيرجى اC)إذا كانت حالتك بالغة الخطورة(إذا كانت حالتك مستعجلة  •

  . لطلب سيارة إسعاف

  

• We have tried our best to make sure that this 

information is correct. However, the information is 

for guidance only so you should not rely on it as a 

full statement of the law. If you are thinking about 

taking legal action, you should contact a solicitor, a 

citizens advice bureau or other advice agency. 

لتوجيه C أن المعلومات سيقت فقط لإ. لقد عملنا ما في وسعنا لضمان صحة ھذه المعلومات •
إذا كنت تنوي اتخاذ إجراءات قانونية، . عتماد عليھا كأساس قانوني*رشاد، لذلك C ينبغي اCوا

Cتصال بمستشار قانوني أو مكتب إرشاد المواطنين أو مكتب استشارات آخرفينبغي ا.  

• Check scot.ormnhsinf.www for versions of this 

information in other languages or formats. . 

• Produced by NHS inform 

• Version 6 - Produced in February 2016 - Revision 

ورقة بلغات أو للحصول على نسخ من ھذه ال www.nhsinform.scot  يرجى ا*طTع على  •
  .أشكال تنسيق أخرى

  NHS informستعTمات من طرف مكتب اC دّ عِ أُ  •
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