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English دری   / Dari  

We are called NHS 24. 

Our phone number is 111. It is free to call.  

You can phone us if you feel ill and your doctor is closed.  

This may be at night or the weekend.  

Phone us if you need help and cannot wait until your doctor 

opens again.  

You can also phone for someone else who is ill if they can't speak 

to us.  

But if you or someone else is very ill and needs help very quickly, 

call 999 and ask for an ambulance.  

( NHS 24ساعتی ) 42خدمات طبی اولتی  ما
 .میشو یم دهینام

 است. گانیرابا این است. تماس  111شماره تلفن ما 

 .دیریبا ما تماس بگ دیتوان یبسته است، م کلینک دکتور شماو  باشید یماریاگر ب

 .امکان داردهفته  پایان ایشب  هنگام در وضعیت نیا

دوباره باز شود با ما تماس  کلینکتا  دیتوان ینمانتظار کرده و  دیدار ازیاگر به کمک ن

 .دیریبگ

ت اگر با ما صحب دیریاست تماس بگ ماریکه ب یگریشخص د یبرا دیتوان یم نیشما همچن

  نتواند.کرده 

 999با  د،یدار ازیکمک ن عیسر بهو  یدهست ماریب اریبس یگریشخص د ایاما اگر شما 

  .دیو آمبوالنس بخواه دیریتماس بگ
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How can we help?  

We will tell you what care you can get.  

We may say 

 There is a doctor that you can see  

 You should go to hospital 

 There are some things you can do to feel better 

 م؟یکمک کن میتوانیچطور م

  .دیداشته باش دیتوان یمرا  ییگفت که چه مراقبت ها میخواهما به شما 

 مییممکن است بگو

 دیتوان یمرده دکتر وجود دارد که به او مراجعه ک کی 

 دیبرو شفاخانهبه  دیبا 

 دیانجام دهآنرا  دیتوان یم احساس بهتربرای وجود دارد که  ییکارها  

 

What will happen when you call 111?  

1. Dial 111 and press 9 on your phone to continue. 

2. You will hear an automated answer. The automated 

answer is quite long. Wait until it finishes. Wait for a 

person to answer your call. 

3. When they answer, say in English, "I speak Dari. I need 

an interpreter. My telephone number is xxxx". This means 

I speak Dari. I need an interpreter. My telephone number 

is xxxx. 

4. Please stay on the line and wait for an interpreter to join 

the call. 

 افتد؟ یم یچه اتفاق دیریتماس بگ 111با  یوقت

  .دیرا در تلفن خود فشار ده 9کرده و  یریرا شماره گ 111ادامه،  یبرا.    1

تا  دیاست. صبر کن یطوالن اری. پاسخ خودکار بسدیشن دیپاسخ خودکار خواه کی.    2

 به تماس شما پاسخ دهد. یتا فرد دیتمام شود. منتظر بمان

 I speak Dari. I need an" دییبگو یسیجواب دادند به انگل یوقت.    3

interpreter. My telephone number is xxxx". 

دارم. شماره  ازینترجمان کنم. به  یصحبت م یدربه زبان "من این معنی دارد که  

 است".  xxxxتلفن من 

 .ونددیبه تماس بپ ترجمانتا  دیو منتظر بمان دیلطفا در خط بمان.    4
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There is more information in Dari on our website. Go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/dari 

ما وجود دارد. به  تیدر وب سا یبه زبان در شتریبمعلومات 

www.nhsinform.scot/translations/languages/dari دیبرو 
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