
 

 

English Urdu ردواُ    

Health care for asylum seekers and refugees 
in Scotland  

اسکاٹ لينڈ ميں پناه گزينی کے مت�شی افراد اور مہاجرين کے ليے 
 صحت کی ديکھ بھال 

• 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. 

کی ) اين ايچ ايس(اسکاٹ لينڈ ميں صحت کی زياده تر ديکھ بھال نيشنل ہيلتھ سروس  •
طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔ اسکاٹ لينڈ کے اندر قانونی طور پر رہائش پذير ہر 

کی   (NHS)شخص کو، خواه اس کا تعلق کسی بھی قوميت کے ساتھ ہو،اين ايچ ايس
 ديکھ  بھال کا حق حاصل ہے۔

يا پناه گزينی کے مت8شی ايک ايسے شخص ہيں جس نے برطانيہ  اگر آپ  مہاجر •
کو درخواست دے   (Home Office) ميں مستقل طور پر قيام کے ليے ہوم آفس

رکھی ہے تو يہ صفحہ حقائق آپ کو بتاتا ہے کہ اسکاٹ لينڈ ميں قيام کے دوران آپ 
 ہيں۔سے صحت کی ديکھ بھال کس طرح حاصل کر سکتے   (NHS) اين ايچ ايس

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.  

 

اسکاٹ لينڈ سے صحت کی   (NHS) ميں پناه گزينی کا طلب گار ہوں۔ کيا ميں اين ايچ ايس
 سکتی ہوں؟/ديکھ بھال حاصل کر سکتا

سکتی ہيں /کر سکتےسے صحت کی ديکھ بھال حاصل   (NHS) آپ اين ايچ ايس •
 :اگر

o پناه گزينی کے ليے آپ کی درخواست زير غور ہے، يا 

o   آپ کی طرف سے پيش کرده پناه گزينی کی درخواست مسترد ہو چکی ہے اور آپ
 فيصلے کے خ8ف اپيل کر رہے ہيں، يا

o آپ کو پناه فراہم کرنے سےانکار کرديا گيا ہے اور آپ ہوم آفس (Home Office)  
 رہے ہيں کہ وه آپ کی گھر واپسی کے انتظامات مکمل کرے۔  کا انتظار کر
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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..  

سے   (NHS) ميری پناه گزينی کی درخواست منظور کرلی گئی ہے۔ کيا ميں اين ايچ ايس
 سکتی ہوں؟ /صحت کی ديکھ بھال حاصل کر سکتا

کی طرف سے آپ کو مسلسل صحت کی ديکھ بھال فراہم کی   (NHS) اين ايچ ايس •
 :اگرآپ کو جائے گی

o برطانيہ ميں بطور مہاجر قيام کا حق دے ديا گيا ہے۔ 

o انسانی ہمدردی کی بنيادوں پر تحفظ فراہم کيا گيا ہے، يا 

o برطانيہ ميں صوابديدی قيام کی اجازت دے دی گئی ہے۔  

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 

سے صحت کی ديکھ بھال حاصل کرنے کے ليے ميں کيا کر (NHS) اين ايچ ايس 
 سکتی ہوں؟/سکتا

سکے آپ کو ايک فيملی  اسکاٹ لينڈ ميں اپنی آمد کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو •
مريض رجسٹرڈ (NHS) ڈاکٹر ت8ش کرنے اوران سے بطور ايک اين ايچ ايس 

ہونے کی درخواست کرنے کی ضرورت پيش آتی ہے۔ آپ کواس کے ليے کوئی رقم 
 نہيں ادا کرنی پڑتی۔ 

 (GP) اسکاٹ لينڈ ميں فيملی ڈاکٹروں کو عام طور پر جنرل پريکٹيشنرز يا جی پيز •

يہ لوگ جی پی سرجريوں، ميڈيکل پريکٹسوں يا ہيلتھ سينٹروں ميں کام کہتے ہيں۔ 
 کرتے ہيں۔

فيصلہ کرے گا کہ آيا اين ايچ ايس کا ع8ج، جو کہ مفت ہوتا ہے،   (GP) جی پی •
حاصل کرنے کے ليے آپ ان کی پريکٹس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو سکتے ہيں۔ اگران 

کو رجسٹرڈ نہيں کر سکيں کے مريضوں کی فہرست پر جگہ نہيں رہی تو وه آپ 
گے اس ليے جب تک آپ رجسٹرڈ کر لينے والی پريکٹس ت8ش نہ کر ليں آپ کو 

اپنے ع8قہ ميں ايک سے زياده جی پی پريکٹسوں کے پاس جانے کی ضرورت پيش 
 آئے گی۔

آپ کی صحت کی تمام ضروريات کی ديکھ بھال کے سلسلہ ميں آپ (GP) جی پی  •
کا فيصلہ کريں گے کہ آيا آپ کو صحت کے کسی ديگر  کی مدد کرے گا۔ وه اس بات

مثال کے طور پر  -پيشہ ور شخص سے معائنہ کروانے کی ضرورت درپيش ہے 
ہسپتال کا کوئی ڈاکٹريا ذہنی صحت يا زچگی سروس۔ اگرآپ کواس کی ضرورت 
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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. 

 آپ کے ليے اپائنٹمنٹ بنائے گا۔(GP) ہوئی تو جی پی 

حکومت (  (Home Office) طور پر ہوم آفساگرآپ پناه گزينی کے مت8شی کے  •
سے مدد حاصل کر رہے ہيں تو وه آپ کو کسی مخصوص جی پی سرجری ) برطانيہ

 کے ساتھ رجسٹرڈ ہونے کا کہہ سکتے ہيں۔

 اگرآپ پناه گزينی کے مت8شی ہيں تو ممکن ہے کہ اسکاٹش رفيوجی کونسل •

(Scottish Refugee Council)  يا اسائيلم ہيلپ (Asylum Help) آپ کے ليے
سرجری ت8ش کرنے ميں مدد فراہم کرے جہاں پر آپ  (GP) ايک ايسی جی پی

رجسٹرڈ ہونے کے ليے اپائنٹمنٹ بنا سکيں۔ ان کے ساتھ رابطہ کے ليے م8حظہ 
 ۔7فرمائيں صفحہ 

سرجری ت8ش کرنے کے ليے جو آپ کو رجسٹرڈ   (GP) آپ کوئی ايسی جی پی •
 88کی ہيلپ Kئن کواس (NHS Inform Helpline)  کر سکے اين ايچ ايس انفارم

نمبرپرفون بھی کرسکتےہيں يا انٹرنيٹ بھی م8حظہ کرسکتے ہيں  0800 22 44
)www.nhs24.scot .(اين ايچ ايس انفارم (NHS Inform Helpline)   کی ہيلپ

 Kئن ترجمانی کی سروس بھی فراہم کرتی ہے۔

مريض  (NHS) توبطور اين ايچ ايسسرجری ت8ش کر ليں   (GP) جب آپ جی پی •
 رجسٹرڈ ہونے کے ليے ان کے ساتھ رابطہ کرکے اپائنمنٹ بنائيں۔

سرجری سے کہيں   (GP) اگر آپ کو انٹرپريٹر کی ضرورت درپيش ہو تو جی پی •
کہ وه آپ کے ليے اس کا بندوبست کريں۔ جب آپ اپائنٹمنٹ بنائيں توان کو بتائيں کہ 

 نے کو ترجيح ديتے ہيں۔آپ کونسی زبان استعمال کر

اگر آپ کو دانتوں کے ع8ج کی ضرورت درپيش ہو تو آپ کے ليے Kزمی ہے کہ  •
سب سے پہلے جی پی کے پاس رجسٹرڈ ہوں کيونکہ ڈينٹل سرجری آپ کو آپ کے 

 کی تفصي8ت فراہم کرنے کا کہے گی۔ اس کے بعد آپ اين ايچ ايس  (GP) جی پی

(NHS)   اين ايچ ايس کے ليے کام کرتا ہو۔ آپ اين ايچ کا ڈينٹسٹ ت8ش کريں جو
 0800 22 44 88کی ہيلپ Kئن کواس  (NHS Inform Helpline) ايس انفارم

نمبرپرفون بھی کرسکتےہيں يا انٹرنيٹ بھی م8حظہ کرسکتے ہيں 
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)www.nhs24.scot.( 

اگرآپ کو آنکھوں کا ع8ج مطلوب ہے تو ايک عينک ساز ت8ش کر سکتے ہيں جو  •
کی سروسز فراہم کرتا ہو۔ زياده ترعينک ساز جن کی (NHS) ين ايچ ايس کہ ا

کی سروسز فراہم کرتے  (NHS) دوکانات ٹاؤن سينٹر ميں ہوتی ہيں وه اين ايچ ايس
ہيں۔ اگرآپ کو مقامی عينک ساز ت8ش کرنے ميں مشک8ت درپيش ہوں تو اين ايچ 

نمبر پر فون  0800 22 44 88کواس   (NHS Inform Helpline) ايس انفارم
 کر سکتے ہيں۔

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 

 ض رجسٹرڈ ہو جاؤں تو کيا ہو گا؟مري  (NHS) جب ميں بطور ايک اين ايچ ايس

سرجری جائيں گے تو عملہ آپ سے آپ کی ذاتی معلومات (GP) جب آپ جی پی  •
 مثال کے طورپر آپ کا نام، پتہ اور تاريخ پيدائش۔ - دريافت کرے گا 

عملہ آپ کو چند ايک کاغذات دکھانے کا کہے گا تا کہ وه فيصلہ کرسکيں کہ آيا آپ  •
مريض رجسٹرڈ ہو سکتے ہيں۔ اگرآپ کو ہسپتال کی  (NHS) بطورايک اين ايچ ايس

ديکھ بھال کی ضرورت درپيش ہو تو ہسپتال کا عملہ يہ کاغذات ديکھنے کے ليے آپ 
 سے کہے گا۔

کا عملہ آپ کو يہ   (NHS) تو اين ايچ ايس اگرآپ پناه گزينی کے مت�شی ہيں •
 :دکھانے کا کہے گا

o  سیاے آر (آپ کا اپليکيشن رجسٹريشن کارڈ( (Application Registration 
Card (ARC)  -  آپ کو پناه گزينی کے  اسکريننگ انٹرويو پر يہ کارڈ ديا گيا ہو

 گا، يا

o  يو کے بارڈر ايجنسی (UK Border Agency) کے کاغذات يہ دکھاتے ہوئےکہ
 آپ نے پناه گزينی کے ليے درخواست دی ہوئی ہے۔ 

 :  آپ کو يہ دکھانے کا کہہ سکتے ہيں تو وه اگرآپ پناه گزينی کے مت�شی ہيں •

o آپ کا پاسپورٹ، سفری کاغذات يا بائيو ميٹرک ريزی ڈينس پرمٹ (Biometric 
Residence Permit)۔ 
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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.   

 

o ہوم آفس (Home Office)   کا ايک خط جو يہ کہتا ہو کہ آپ کو برطانيہ ميں قيام
 کی اجازت ہے۔

سرجری کا  (GP) جی پی اگرآپ کے پاس ان کو مطلوب کاغذات موجود نہ ہوں تو •
رجسٹرڈ نہيں کر (NHS) عملہ آپ کو فوری طور پر بطور اين ايچ ايس مريض 

 سکے گا۔  

 

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. 

مريض رجسٹرڈ ہو جاؤں گا تو کيا   (NHS) جب ميں بطور ايک اين ايچ ايس
 صحت کی تمام ديکھ بھال مفت ہو گی؟

 اگر آپ ايک مہاجر ہيں

ليکن آپ کو تھوڑا بہت ادا کرنا  ۔آپکی صحت کی زياده تر ديکھ بھال مفت ہو گی •
ل کے مثا - پڑے گا جيسا کہ اسکاٹ لينڈ ميں رہنے والے بہت سے لوگ کرتے ہيں 

 طور پر دانتوں کے ع8ج کا تھوڑا سا خرچ يا آنکھوں کا ع8ج۔ 

صحت 'صحت کے اخراجات کے بارے ميں مزيد معلومات کے ليےم8حظہ فرمائيں  •
 HCS2( (A quick guide to(' کے اخراجات ميں فوری مدد کے ليے گائيڈ

help with health costs)8ج حاصل ۔ يہ دستی اشتہار بتاتا ہے کہ آيا آپ مفت ع
 کر سکتے ہيں يا آپ کو اخراجات ميں مدد ملے گی۔ يہ اسٹيزن ايڈوائيس بيورو

(Citizens Advice Bureaux) اور جاب سينٹر پلس (Jobcentre Plus)   کے
دفاتر سے مل سکتی ہے۔  اس کو آپ انٹرنيٹ پر بھی ديکھ سکتے ہيں 

)www.gov.scot((  

کی طرف سے آپ (Home Office)ہوم آفس اگر آپ پناه گزينی کے مت�شی ہيں اور
 کو پناه گزينی ميں مدد فراہم کی جاتی ہے۔

 توآپ کو اپنی صحت کی ديکھ بھال کے ليے ادائيگی کی ضرورت نہيں ہے۔ •
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• 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 

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. 

سرٹيفکيٹ دے گا۔ اس ميں لکھا  HC2آپ کو ايک   (Home Office) ہوم آفس •
مثال کے طور پر  -ہوتا ہے کہ آپ کو چند ايک چيزوں کی ادائيگی نہيں کرنی 

 دانتوں کا ع8ج يا آنکھوں کی ديکھ بھال۔ 

 HC2کے ہسپتال تک سفر کرنے کے ليے بھی آپ   (NHS) اين ايچ ايس •

 سرٹيفکيٹ  استعمال کر سکتے ہيں۔

کی   (Home Office) اگر آپ پناه گزينی کے مت�شی ہيں جبکہ آپ کو ہوم آفس
تی يا آپ کی پناه گزينی کی طرف سے پناه گزينی کے سلسلہ ميں مدد نہيں مل

 درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔

 آپکی صحت کی زياده تر ديکھ بھال مفت ہو گی۔ •

فارم مکمل  HC1سرٹيفکيٹ کے ليے درخواست دينے کی خاطر ايک  HC2آپ کو  •
کرنا پڑے گا۔ اس ميں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو چند ايک چيزوں کی ادائيگی نہيں 

 انتوں کا ع8ج اور آنکھوں کی ديکھ بھال۔ مثال کے طور پر د - کرنی 

کےآفس، اين ايچ ايس کے  (Jobcentre Plus)فارم جاب سينٹر پلس  HC1آپ  •
 ۔0845 850 1166ہسپتال يا اس نمبر پر فون کر کے حاصل کر سکتے ہيں 

کے ہسپتال تک سفر کرنے کے ليے بھی  (NHS) اپائنٹمنٹ کے ليے اين ايچ ايس •
 استعمال کر سکتے ہيں۔  سرٹيفکيٹ HC2آپ اپنا 

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. 

سے صحت کی ديکھ بھال حاصل کر   (NHS) کيا ميری فيملی اين ايچ ايس
 سکتی ہے؟ 

مريض رجسٹرڈ ہيں تو آپ کا خاوند، بيوی   (NHS) اگرآپ بطور ايک اين ايچ ايس •
يا سول پارٹنر اور آپ کے کوئی بھی بچے جو اسکاٹ لينڈ ميں آپ کے ساتھ رہتے 

سے صحت کی ديکھ بھال حاصل کر سکتے ہيں۔ بچے   (NHS) ہيں، اين ايچ ايس
کل وقتی تعليم حاصل کر سال سے کم عمر ہوں اور وه  19يا  K16زمی طور پر 
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• 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. 

 رہے ہوں۔

سرجری کا عملہ آپ سے کہے گا کہ آپ اپنے خاوند، بيوی يا سول   (GP) جی پی •
پارٹنر اور کسی بھی بچے کا فارم مکمل کريں۔ آپ کو اپنی شادی يا سول پارٹنرشپ 
کا سرٹيفکيٹ اور اپنے بچوں کی پيدائش کا سرٹيفکيٹ دکھانے کی ضرورت پيش آ 

 سکتی ہے۔  

اين ايچ ايس سے صحت کی ديکھ بھال  پ کی فيملی کا  کوئی بھی ديگرشخصآ •
حاصل کر سکتا ہے ليکن ان کو يہ ثابت کرنے کی ضرورت پيش آئے گی کہ اس 

 سے اپنی ديکھ بھال کا حق حاصل ہے۔  (NHS) کواين ايچ ايس

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 

گا تو کيا ہو  مريض رجسٹرڈ نہيں ہوں  (NHS) جب ميں بطور ايک اين ايچ ايس
 گا؟

مريض رجسٹرڈ نہيں  بھی ہيں تو بھی آپ (NHS) اگر آپ بطور ايک اين ايچ ايس  •
 کی طرف سے کچھ ديکھ بھال حاصل کر سکتے ہيں۔ (NHS) اين ايچ ايس 

 :وه سروسز جو ہر ايک کے ليے مفت ہيں ان ميں يہ شامل ہيں

اينڈ ايمرجنسی  ايکسيڈنٹ(ہسپتال کے اندر ہنگامی صورتحال ميں ديکھ بھال  •
 )ڈيپارٹمنٹ، ناگہانی ڈيپارٹمنٹ يا معمول زخم کا يونٹ

 سرجری ميں ايمرجنسی کيئر۔ (GP) جی پی •

 ہنگامی صورتحال ميں بذريعہ ايمبولينس منتقلی۔ •

 ۔)خاندانی منصوبہ بندی(جنسی صحت کی سروسز  •

ے پبلک کے بہترين مفاد ميں متعدی بيماريوں اور جنسی طور پر منتقل ہونے وال •
 انفيکشنز کا ع8ج۔
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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, 

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. 

 سکتی ہوں/ميں مزيد معلومات کس طرح حاصل کر سکتا

 248 9799فون :  (Scottish Refugee Council) اسکاٹش رفيوجی کونسل •

يا انٹرنيٹ پر  council.org.ukinfo@scottishrefugeeای ميل   0141
 ).www.scottishrefugeecouncil.co.uk(م8حظہ فرمائيں 

 0808 8000 630کو اس نمبر پر فون کريں (Asylum Help اسائيلم ہيلپ  •

 ۔)asylumhelpuk.org(ياانٹرنيٹ پر م8حظہ فرمائيں 

 (UK Visas & Immigration Agency) زا اينڈ ايميگريشن ايجنسی يو کے وي •

يا انٹرنيٹ پرم8حظہ فرمائيں  0141 555 1200کو اس پر فون کريں 
)www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-

immigration( 

صحت کی صورتحال اور سروسز کے بارے ميں معلومات کے ليے اين ايچ ايس  •
 22 44 88کی ہيلپ Kئن کو اس نمبر پر (NHS Inform Helpline) انفارم 

؛ يہ ہيلپ Kئن ترجمانی 18001 0800 22 44 88ٹيکسٹ فون (فون کريں  0800
بجے اور شام کے  8۔ يہ ہيلپ Kئن ہر دن صبح کے )کی سروس بھی فراہم کرتی ہے

 بجے کے درميان کھلی ہوتی ہے۔  10

کے ساتھ   (Citizens Advice Bureau) اپنے مقامی اسٹيزن ايڈوائيس بيورو •
 Patient) ) پی اے ايس ايس(رابطہ کے ليے پيشنٹ ايڈوائيس اينڈ سپورٹ سروس 

Advice & Support Service - PASS)  انٹرنيٹ (کے ساتھ رابطہ کريں
۔ )يا مقامی فون بک ميں اپنا قريب ترين بيورو ت8ش کريں www.cas.org.ukپر

د مختار اداره ہے اور يہ اسکاٹ لينڈ ميں کسی بھی شخص پی اے ايس ايس ايک خو
استعمال کرتا ہو مفت، رازدارانہ معلومات، مشوره اور (NHS) کو جو اين ايچ ايس 
 مدد فراہم کرتا ہے۔

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 

 اس سلسلہ ميں ديگر صفحات حقائق

اسکاٹ لينڈ ميں کام کے ليے آنے والے افراد کے ليے صحت کی ديکھ  •
 ۔ (Health care for people coming to Scotland to work)بھال

 اسکاٹ لينڈ ميں تعليم کے ليے آنے والے افراد کے ليے صحت کی ديکھ بھال •

(Health care for people coming to Scotland to study)۔ 
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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. 

 

اسکاٹ لينڈ ميں برطانيہ کے سابق رہائشيوں کے ليے صحت کی ديکھ بھال جو اس  •
 Health care in Scotland for former)وقت بيرون ملک کام کر رہے ہيں۔

UK residents now working abroad) 

 اسکاٹ لينڈ ميں برطانيہ کا پاسپورٹ رکھنے والے ان افراد کے ليے صحت کی ديکھ •

 Health care in)بھال جو بيرون ملک ميں قيام کے بعد واپس آ رہے ہيں

Scotland for UK passport holders returning after living 

abroad)۔ 

جو اسکاٹ لينڈ کو ويزٹ کر  برطانيہ کے پينشنر افراد کے ليے صحت کی ديکھ بھال •
 ۔  (Health care for UK pensioners visiting Scotland) رہے ہيں

بيرون ملک سے تعطي8ت کے ليے اسکاٹ لينڈ آنے والے افراد کے ليے صحت کی  •
 Health care in Scotland for holidaymakers from)ديکھ بھال

overseas) 

 :آپ يہ صفحات حقائق يہاں سے حاصل کر سکتے ہيں

کی طرف سے صحت کی   (NHS) کوئی بھی جگہ جہاں سے آپ کو اين ايچ ايس •
 ديکھ بھال ملتی ہے۔

• www.nhsinform.scot 

 22 44 88کی ہيلپ Kئن (NHS Inform Helpline) اس پراين ايچ ايس انفارم  •

 ۔0800
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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.  

 

 طبيعت ناساز محسوس ہونا؟

کسی فارميسی ميں جا کر مشوره طلب کريں۔ اپنی قريب ترين فارميسی کا پتا لگانے  •
 22 44 88کی اس   (NHS Inform Helpline) اين ايچ ايس انفارم کے ليے

ہيلپ Kئن پر فون کريں  يا انٹرنيٹ  م8حظہ فرمائيں  0800
)www.nhs24.scot .( 

 (NHS 24)   24صحت کے بارے ميں معلومات اور مشوره کے ليے اين ايچ ايس  •

  www.nhs24.scotکا يہ ويب سائيٹ م8حظہ فرمائيں 

سرجری کے ساتھ رابطہ کريں۔ اگر آپ کو (GP) سٹرڈ ہيں اپنی جی پی جہاں آپ رج •
انٹرپريٹر کی ضرورت درپيش ہو تو جی پی سرجری سے کہيں کہ وه آپ کے ليے 

 اس کا بندوبست کريں۔

 سرجری جس ميں آپ رجسٹرڈ ہيں بند ہو يا آپ بطور اين ايچ ايس(GP) اگرجی پی  •

(NHS)   24ايچ ايس مريض رجسٹرڈ نہ ہوں تو پھر اين  (NHS24)  پر  111کو
 پر م8حظہ فرمائيں۔ اين ايچ ايس) www.nhs24.scot(فون کريں يا انٹرنيٹ 

(NHS)  ترجمانی کی سروس فراہم کرسکتی ہے۔ 

پر فون  999) اگرآپ کی حالت بہت خراب ہے(کسی بھی ہنگامی صورتحال ميں  •
 کريں اور ايمبولينس کے ليے کہيں۔ 

 

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. 

ہم نے اس بات کو يقينی بنانے کے ليے کہ يہ معلومات درست ہيں اپنی بھر پور کوشش کی 
ہے۔  تاہم، يہ معلومات محض رہنمائی کے ليے ہيں لہذا آپ کو ايک مکمل قانونی  حيثيت ديتے 

ے بارے ميں سوچ رہے ہوئے ان پرانحصار نہيں کرنا چاہيے۔ اگرآپ قانونی کاروائی کرنے ک
ہيں تو آپ کو کسی ساليسٹر،اسٹيزن ايڈوائيس بيورو يا ديگرمشاورتی ايجنسی کے ساتھ رابطہ 

 کرنا چاہيے۔
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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 

ان معلومات کا ديگر زبانوں يا صورتوں ميں جائزه لينے کے ليے م8حظہ 
 .۔ www.nhsinform.scotفرمائيں

 يار کردهکا ت  (NHS Inform) اين ايچ ايس انفارم

 ۔2018تاريخ تجديد فروری  - ميں تيار کيا گيا  2016فروری   - 6ورژن 

 


