
French / Français 

 

English  Pashto     پښتو  

Health care for asylum seekers and 
refugees in Scotland   

) refugees(او د مھاجرت کونکو  )asylum seekers(په سکاټ لينډ کښې د پناه غوښتونکو 

 ه طبي پاملرنهرلپا

• 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. 

چمتو  لخواه  )NHS( په سکاټ لينډ کښې، زياتره طبي پاملرنه د صحت د دولتي خدماتو •
ھغه ھر څوک چې په سکاټ لينډ کښې په قانوني توګه استوګنه کوي د صحت د . کيږي

د پاملرنې څه نه څه حق لري، قطه نظر د دې نه چې د ھغوۍ ) NHS(دولتي خدماتو 
  . قوميت څه دې

  

چا چې د داخلې وزارت نه په بيتانيه کښې د نکې او يا مھاجر يۍ که تاسو يو پناه غوښتو •
دائمي استوګنې خواست کړې دې، نو د ياداشت دا پاڼه به تاسو ته اوښايي چې په سکاټ 

نه طبي پاملرنه ) NHS(لينډ کښې د اوسيدو پرمھال به تاسو د صحت د دولتي خدماتو 
 .په څه ډول تر7سه کړې شئ

  

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.  

 

لخواه طبي ) NHS(آيا زه په سکاټ لينډ کښې د صحت د دولتي خدماتو . يو پناه غوښتونکې يمزه 
  پاملرنه تر7سه کولې شم؟

  :تاسوطبي پاملرنه تر7سه کو7ي شۍ که  لخواه) NHS(تاسو د صحت د دولتي خدماتو  •
  

o ي، او ياستاسو د پناه غوښتلو 7سليک منظور شوې و 
o ت نامنظور شوې وي او تاسو د دغه فيصلې په خ=ف اپيل ستاسو د پناه غوښتلو خواس

 کړې وي، او يا
o  ستاسو د پناه غوښتلو درخواست نامنظور شوې وي او تاسو په دې انتظار کښې وۍ چې

  .د ستونيدو انتظام اوکړيستاسو د خپل ھيواد ته  )Home Office( د داخلې وزارت
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I have been granted asylum. Can I get health care from the 
NHS?  

• 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..  

لخواه طبي پاملرنه تر7سه ) NHS(صحت د دولتي خدماتو آيا زه د . ما ته پناه راکړې شوې ده
   کولې شم؟

 :لخواه ستاسو طبي پاملرنه به جريان اولري که تاسو) NHS(د صحت د دولتي خدماتو  •
  

o  د مھاجر په حيث د اوسيدو حق درکړې شوې ويتاسو ته په بريتانيه کښې 
o  بشري ژغورنه مھيا کړې شوې وي، او ياتاسو ته 
o  ريتانيه کښې د اوسيدو اختياري اجازه درکړې شوې ويتاسو ته په ب .  

 

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 

  د طبي پاملرنې د حصول لپاره ماته څه کول پکار دي؟) NHS(د صحت د دولتي خدماتو  

فاميلي ډاکټر  د را رسيدو نه ورسته  ژر نه ژر تاسو ته پکا دي چې سکاټ لينډ ته •
د ) NHS(اومومۍ، او ھغوۍ ته اووايۍ چې ستاسو اندراج د صحت د دولتي خدماتو 

 . سو به د دې لپاره ھيڅ پيسې ھم نه جمع کوۍتا. مريض په حيث اوکړي
  

) GPs(په سکاټ لينډ کښې، فاميلي ډاکټرانو ته عمومأ عمومي متخصصان يا جي پيز  •
ھغوۍ په جي پي جراحيانو، طبي کلينيکونو او په طبي مرکزونو کښې کار  .ويل کيږي

 . کوي
 

ک کښې د اين ايچ جي پي به د دې تعين کوي چې آيا تاسو اندراج دې د ھغوي په کلين •
ھغوۍ به ستاسو . مفت دې/د معالجې لپاره اوشي او که نه، کوم چې وړيا) GPs(ايس 

به په دغه منطقه انداج نه کوي که چرې د ھغوۍ د مريضانو فھرست ډک وي او تاسو 
 GPs(ته و7ړ شۍ ت دې چې يو داسې جي پي  کلينوکونو) GPs(جي پي  کښې نورو

 .اج اوکړېپيدا کړۍ چې ستاسو اندر) 
 

ضررورياتو په حصول کښې ستاسو سره مرسته /به د ټولو طبي پاملرنو) GPs(جي پي  •
معائينې /ھغوۍ به د دې فيصله کوي چې آيا تاسو ته د بل طبي مسلکي د ليدنې. اوکړې

دماغي د مثال په توګه په شفاخانه کښې د يو ډاکټر، او يا په  –ضرورت شته او که نه 
که تاسو د دې احتياج لرلو، . په خدماتو کښې د يو چا سره ليدنه معالجې او يا د زچګي

 .به ستاسو لپاره  د ليدنې بندوبست اوکړي) GPs(جي پي 

د ( Home Office -  که تاسو داسې يو پناه غوښتونکې ييۍ چې د داخلې د وزارت •
نو کيدې شي چې ھغوۍ تاسو ته د يو مخصوص جي  لخواه مرسته کيږۍ) بريتانيا دولت

  .جراحي سره د اندراج نه اووايي) GPs( پي
  

 Scottish( مھاجرانو کونسلد که تاسو يو پناه غوښتونکې يۍ  نو د سکاټ لينډ  •
Refugee Council( او يا د پناه غوښتلو مرسته )Asylum Help(   به د جي پي
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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 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. 

)GPs ( چرته به چې تاسو دا اوکړې شۍ  اوکړي کمک جراحي په موندلو کښې ستاسو
ندراج لپاره د ليدنې بندوبست اوکړې شۍ د دې لپاره چې ھغوۍ سره به په څه چې د ا

 .کړۍ ، اوومه صفحه د دې لپاره اوګوۍ ډول اړيکه ټنګه
 

 )88 44 22 0800( ته په کرښې رستهد معلوماتي م) NHS(تاسو د اين ايچ ايس  •
سې جي باندې  دا) www.nhs24.scot(شئ او يا په انټرنيټ په باندې زنګ ھم وھلې 

د اين ايچ ايس . جراحي موندولې شئ چې ستاسو اندراج اوکړې شي )GPs( پي
)NHS (ژباړن خدمت ھم وړاندې کولې /د معلوماتي مرسته کرښه تاسو ته د ترجمان

 . شي
 

جراحي اومومئ، نو د ھغوئ سره رابطه اوکړئ او د  )GPs( کله چې تاسو يو جي پي •
اج لپاره د ھغوئ سره د م=قات ټاکنه د ميض په حيث اندر) NHS(اين ايچ ايس 

 . اوکړئ
 

جراحي ته د ھغې د  )GPs( ژباړن ضورت وي، نو جي پي/که تاسو ته د ترجمان •
ليدنې ټاکنه اوکړئ نو ھغوئ ته اووايئ /کله چې تاسو د م=قات. بندوبست لپاره اووايئ

 .چې تاسو کومه ژبه ويل غواړئ
 

نو د ټولو نه وړاندې تاسو ته پکا دي چې  که تاسو ته د غاښونو د معالجې ضرورت وي •
جراح به تاسو نه د سره ستاسو اندراج شوې وي ځکه چې د غاښونو  )GPs( د جي پي
د ) NHS(تاسو به بيا د يو داسې د اين ايچ ايس . تفصيل غواړي )GPs( جي پي

تاسو د اين . لپاره کار کوي) NHS(غاښونو د معالج لټون اوکړئ چې د اين ايچ ايس 
باندې زنګ ) 88 44 22 0800(د معلوماتي مرستې کرښې ته په ) NHS(يچ ايس ا

باندې د غاښونو د معالج لټون ) www.nhs24.scot(وھلې شئ او يا په انټرنيټ په 
  . کو7ي شئ

  

که تاسو ته د سترګو د معالجې ضورت وي نو تاسو ته پکار دي چې د سترګو داسې  •
زياتره د سترګو د . خدمات وړاندې کوي) NHS(ډاکټر اومومئ چې د اين ايچ ايس 

معالجانو ھغه دوکانونه چې د ښارګوټي په مرکز کښې دي، ھغوئ د اين ايچ ايس 
)NHS (تاسو د اين ايچ ايس . خدمات وړاندې کوي)NHS ( د معلوماتي مرسته کرښې

باندې زنګ ھم وھلې شئ که تاسو په مقامي توګه د سترګو ) 88 44 22 0800(ته په 
    .     کټر په موندلو کښې مشکل ويد ډا
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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. 

• 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.   

 

  
   يض په توګه اوشي؟رد م) NHS(ايس  اين ايچڅه کيږي که زما اندراج د 

 

احي ته 7ړ شئ، نو معمورين به تاسو نه يو څو ذاتي رج )GPs( کله چې تاسو جي پي •
 .د مثال په توګه، ستاسو نوم، ادرس او د ځيږيدلو نيټه –پښتنې اوکړي 

  

معمورين به د يو څو اسنادو د ليدو غوښتنه اوکړي چې کوم به د ھغوئ مرسته اوکړې  •
ته د  که تاسو. د مريض په توګه اندراج کړي) NHS(يا تاسو د اين ايچ ايس شي چې آ

شفاخانې د پاملرنې ضورت وي، په شفاخانې کښې موجود معمورين به ھم د دغو اسنادو 
   .غوښتنه اوکړي

 

کارکونکي تاسو نه غوښتنه ) NHS(نو د اين ايچ ايس  که تاسو د پناه غوښتنه کوئ، •
 :کو7ي شي د کتو

 
o غوښتنليک اندراجي کارډ د  ستاسو)ARC (–  کيدې شي چې تاسو ته دغه کارډ ستاسو

 د لمړي مصاحبې په وخت دکړې شوې وي، او يا
  

o د ادارې د بريتانيا د سرحداتو )UK Border Agency(  ھغه اسناد چې پکښې دا ويلې
 . شوې وي چې تاسو د پناه غوښتنې خواست کړې دې

 

 :تاسو ته اووايي چې اوښايئ، ھغوئ به که تاسو يو مھاجر يئ •
 

o  ستاسو پاسپوټ، سفي جواز، او يا د استوګنې بايو ميټرک پرمټ )Biometric 
Residence Permit( 

 
o د داخلې د وزارت )Home Office(  لطرفه خط چې پکښې ويلې شوې وي چې تاسو

 .په بريتانيا کښې د اوسيدو اجازه لرئ
 

جراحي  )GPs( ئ غواړي، نو په جي پيکه تاسو سره ھغه اسناد نه وي کوم چې ھغو •
ستاسو اندراج د مريض په حيث ) NHS(د اين ايچ ايس کښې موجود کارکونکي به 

 . اونکړې شي
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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 – 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 

  
اندراج شم، آيا ټوله طبي پاملرنه به /د مريض په حيث اجسټر) NHS(کله چې زه د اين ايچ ايس 

  مفته وي؟ /وړيا
  

  که تاسو مھاجر يئ
  

خو تاسو به د ځنې څيزونو لپاره ادائيګي کوئ . ستاسو زياتره طبي پاملرنه به مفته وي •
د مثال په  – لکه څنګه چې نو ھغه خلق کوي چې په سکاټ لينډ کښې استوګنه کوي

 .توګه، د غاښونو يو څه معالجه او د سترګو معالجه
 

د ’د معالجې د مصرف په باره کښې د اضافي معلوماتو او مرستې لپاره، کمکئ پاڼه   •
 )A quick guide to help with health costs( معالجې د مصرف د مرستې عاجل 7رښود

‘)HCS2 (آيا تاسو مفت ع=ج کولې شئ او که دا کمکئ پاڼه تاسو ته ښايي چې . اوګوئ
او د جوب  دا د سيټزن ايډوايس بيويکس. موندلې شئ  يا د ع=ج په مصرف کښې مرسته

نه  Jobcentre Plus Offices and (Citizens Advice Bureaux(سنټر پلس د دفترونو 
 . موندلې شئ) www.gov.scot(تاسو دا په انټنيټ ھم په . 7سه کو7ي شئرت

 
لخواه  )يا دولتد بريتان( Home Office -  سو پناه غواړئ او تاسو ته د داخلې د وزارتکه تا

  د پناه اخيستو مرسته حاصله وي 
  

 .تاسو به د خپلې طبي پاملرنې لپاره ادائيګي نه کوئ •
  

کوم چې وايي چې تاسو . سند درکړي) HC2(د داخلې وزارت به تاسو ته ايچ سي ټو  •
د مثال په توګه د غاښونو معالجه او يا د  –ائيګي نه کوئ به د ځنې څيزونو لپاره اد

 .ستګو معالجه
 

د شفاخانې ته ) NHS(سند استعمال د اين ايچ ايس ) HC2(تاسو د خپل ايچ سي ټو  •
 .مصرف لپاره ھم کو7ي شئ راتلو د سفريليدنو لپاره د تلو 

 
  

لخواه د پناه اخيستو  )Home Office( که تاسو پناه غواړئ او تاسو ته د داخلې د وزارت
  مرسته د نه کړې شي، او يا ستاسو د پناه غوښتنې دخواست د کړې شي

  
  

 .وي وړيا/ستاسو بيشتره طبي پاملرنه به مفته •
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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. 

  

کوم چې  .سند لپاره) HC2( ٢فورمه ډکه کړئ د ايچ سي ) HC1( ١تاسو به ايچ سي  •
ل په توګه د غاښونو د مثا –وايي چې تاسو به د ځنې څيزونو لپاره ادائيګي نه کوئ 

  .معالجه او يا د ستګو معالجه
 

 Jobcentre Plus( د دفتر  پلس رفورمه د جوب سنټ) HC1( ١تاسو ايچ سي  •
office( نه، د اين ايچ ايس )NHS(  يا د شفاخانې نه او)ته ) 1166 850 0845

 . تر7سه کو7ي شئ زنګ وھلو باندې ھم 
 

شفاخانې ته د ليدنو ) NHS(عمال د اين ايچ ايس سند است) HC2(تاسو د خپل ايچ سي ټو  •
   .لپاره د تلو راتلو د سفري مصرف لپاره ھم کو7ي شئ

  
 

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 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. 

  
  نه طبي پاملرنه ت/سه کو.ي شي؟)  NHS(آيا زما فاميل د اين ايچ ايس 

  

ند، د مريض په حيث شوې وي، نو ستاسو خاو) NHS(ايچ ايس  که ستاسو اندراج د اين •
انډيوال، او ستاسو ھر يو ماشوم چې په سکاټ لينډ کښې تاسو  /ښځه او يا  مدني پاټنر

. طبي پاملرنه  ت=سه کړي) NHS(ايچ ايس  سره اوسيږي، ھم کو7ي شي چې د اين
  کلو نه کم وي او بايد په رسمي) 19(کلو او نورلس ) 16(ماشومان بايد د شپاړس 

 .په سکول کښې وي )پوه وخت( توګه
  

جراحي کارکونکي به تاسو ته د ستاسو د خاوند، ښځې يا مدني  )GPs( د جي پي •
تاسو به د خپل د واده او يا د . انډيوال او د ماشومانو لپاره د فورمې د ډکولو نه اووايي

ښکاره کولو ته احتياج لرئ، او د ماشومانو لپاره د /جواز ښولو/مدني انډيوالئ د سند
 .جواز/ځيږيدلو د سند

 

نه طبي پاملرنه تر7سه ) NHS(ايچ ايس  به ھم د اين تاسو د فاميل بل يو وګړېس •
د طبي پاملرنې ) NHS(ايچ ايس  اينکو7ي شي، خو ھغوئ به دا ثبتوي چې ھغوئ د 

 .  په خپله حق لري
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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 

transmitted infections in the best interests of the public 

  
   د مريض په طو نه وي شوې؟) NHS(ايچ ايس  څه به اوشي که چې زما اندراج د اين

  

د مريض په طور نه ھم وي شوې، بيا ھم ) NHS(ايچ ايس  ستاسو اندراج د اين که •
 .نه مفته طبي پاملرنه تر7سه کو7ي شئ) NHS(ايچ ايس  اينتاسو د 

  
  :ھغه خدمات چې د ھرچا لپاره وړيا دي، ھغې کښې شامل دي

  

د حادثو  ،د اتفاقي او اضطراري حادثو په اداره کښې(په شفاخانه کښې حادثاتي پاملرنه  •
 ) يګان کښې/په اداره کښې او يا د معمولي زخمونو په يونټ

  

 جراحي کښې اضطراري پاملرنه )GPs( په جي پي •
 

 په ايمبو7نس کښې عاجل نقل و حمل •
 

 )د فاميل پ=نګذاري(د جنسي صحت خدمات  •
 

د عوامو د ف=ح په غرض د ځنې سرايت کونکو بيماريانو او د جنسي تعلقاتو په سبب  •
 ال شوې ګزکونه معالجه  انتق

How can I find out more 

• Contact Scottish Refugee Council: phone 0141 248 

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

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

• 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, 

  اضافي معلومات څنګه ترر7سه کو7ي شم رزه نو

سره اړيکه  )Scottish Refugee Council( د سکاټ لينډ د مھاجرينو د کونسل •
شميره، يا په ايميل ) 9799 248 0141(د ټيليفون د 7رې په : ټنګه کړئ

)info@scottishrefugeecouncil.org.uk ( او يا تاسو دا په انټرنيټ ھم په
)ishrefugeecouncil.co.ukwww.scott (ليدې شئ. 

  

) 630 8000 0808(لپاره په  )Asylum Help( د پناه غوښتنو د ټيليفوني مرستې •
 ).asylumhelpuk.org(شميره او يا په انټرنيټ اوګورئ 

 

ته  )UK Visas & Immigration Agency( مھاجرت اژانس د بريتانيا د ويزې او •
 يا په انټر نيټ اوګورئ  زنګ اوھئ او) 1200 555 0141(په 
)-and-visas-www.gov.uk/government/organisations/uk

immigration(  
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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. 

  

ښه کمکي کرته په ) NHS(د طبي شرائطو د معلومات او خدماتو  لپاره اين ايچ ايس  •
/ ؛ کمکي کښه د تجماني88 44 22 0800 18001متني فون (  88 44 22 0800

بجو نه د ) 8(کمکي کرښه ھره ورځ د سحر د اتو ). ژباړنې خدمت ھم وړاندې کوي
 . بجو پورې خ=صه وي) 10(شپې تر لسو 

  

سره  د خپل منطقوي مدني مشورې ) PASS(د مريض د مشورې او مرستې د خدمت  •
د خپل نژدې ادارې (نه په  تماس کښې شئ ) citizen’s advice bureau( د ادارې 

واخلئ او يا يې د خپل منطقوي   www.cas.org.ukد معلومات د انټرنيټ نه په 
مستقل حيثيت لري او مفت، محرم ) PASS(پاس ). ئټيليفوني کتاب نه تر7سه کړ

ايچ  نايمعلومات، مشوره او مرسته ھر ھغه چا ته وړاندې کوي چې په سکاټ لينډ کښې 
  .     استعمالوي) NHS(ايس 

Other factsheets in this series 

• 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: 

  په دغه تسلسل کښې نوې د ياداشت پاڼې 

 د ھغه خلقو لپاره طبي پاملرنه چې سکاټ لينډ ته د کار روزګار لپاره راځي •
Health care for people coming to Scotland to work 

 

 سبق لپاره راځي/اټ لينډ ته د مطالعېد ھغه خلقو طبي پاملرنه چې سک •
Health care for people coming to Scotland to study 

 

په سکاټ لينډ کښې د ھغو زړو بريتانيايي شھريانو لپاره طبي پاملرنه چې فع[ په بھر  •
 ملک کښې دي

Health care in Scotland for former UK residents now working abroad 
 

ډ کښې د ھغو وګړو لپاره طبي پاملرنه چې د بريتانيا پاسپورټ ورسره وي په سکاټ لين •
 به ملک نه را ستانه شوي وياو د 

Health care in Scotland for UK passport holders returning after living 

abroad 
 

 د بريتانيا د تقاعدي مامورينو طبي پاملرنه چې د سکاټ لينډ سير کوي •
Health care for UK pensioners visiting Scotland 

 

چھټيانو تيرولو لپاره /د ھغو وګړو لپاره طبي پاملرنه چې د بھر ملک نه د رخصت •
 . سکاټ لينډ ته راغلي وي

Health care in Scotland for holidaymakers from overseas. 

 
  :تاسو دا ياداشتي پاڼې ت=سه کو7ې شئ له

 پاملرنه شتون لري) NHS(اين ايچ ايس  ھر ھغه چرته چې کوم ځاي کښې د •
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• anywhere you get NHS care 

• www.nhsinform.scot 

• the NHS inform Helpline on 0800 22 44 88. 

 

• www.nhsinform.scot 

  . 88 44 22 0800د اين ايچ ايس معلوماتي کمکي کرښه په  •
     

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 (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.  

 

  طبعيت مو خراب وي يا ښه نه محسوسوئ؟

د ټولو نه د نژدې درملتون د پيدا . درملتون ته و7ړ شئ او د مشورې غوښتنه اوکړئ •
 کرښې ته په د معلوماتي کمکي) NHS(کولو لپاره، د اين ايچ ايس 

او يا يې په انټرنيټ اوګورئ  نګ اووھئشميره ز) 88 44 22 0800(
)www.nhs24.scot(  

  

ساعتي ويب سائيټ په  NHS (24(د طبي معلوماتو او مشورې لپاره  د اين ايچ ايس  •
)www.nhs24.scot (اوګورئ. 

  

که . ې دېجراحي سره رابطه اوکړئ چرته چې تاسو انداج شو )GPs( د ھغه جي پي •
تاسو ته د ژباړن ضرورت وي، نو جي پي جراحي ته اووايئ چې تاسو لپاره انتظام 

 .اوکړي
 

زنګ اووھئ او يا په انټرنيټ  )111(ته ھر وخت په ) NHS 24( 24اين ايچ ايس  •
که ھغه جي پي جراحي بسته وي  چرته چې ستاسو ) www.nhs24.scot(اوګورئ 

د مريض په ) NHS(سو اندراج د اين ايچ ايس اندراج شوې وې، او يا 7 تر اوسه ستا
د ژباړنې خدمت ھم وړاندې  ساعتي) NHS 24( 24اين ايچ ايس . حيث نه وي شوې

 .کوي
 

) 999(، نو )طبيعيت ډير خراب وي/که چرې ستاسو حالت(په اضطراري کيفيت کښې   •
  .ته زنګ اووھئ او د ايمبو7نس غوښتنه ترې اوکړئ
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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. 

خو دا . مونږ خپل پوره کوشش اوکړو چې دا تقيني کړو چې دا معلومات بلکل صحيح وي
معلومات صرف د 7رښود لپاره  دي نو تاسو نبايد دا د قانون په حيث او د حقوقي راې په حيث 

د  ايد د وکيل سره،که تاسو د قانوني اقدام اخستو په باه کښې سوچ کوئ، نو تاسو ب. تسليم کړئ
  . ښاريانو د مشوې د ادارې سره او يا د بلې داسې مشوه ورکونکې ادارې سره رابطه اوکړئ

Check www.nhsinform.scot for versions of this information in 

other languages or formats. . 

Produced by NHS inform 

Version 6 – Produced in February 2016 – Revision date 

February 2018 

چيک )  www.nhsinform.scot(په نورو ژبو کښې  د ليدو لپاره شرحه  د دې معلوماتو
  .کړۍ

 
  

  لطرفه وړاندې شو) NHS Inform(د اين ايچ ايس 
  
د بيا کتنې نيټه فروري کال  –کښې وړاندې شو  2016فروي کال  په –شرحه ) 6(شپږم  

2018 

 


