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English Kurdish Sorani /  کوردی 

My important information 
for NHS 24 

  NHS 24 بۆ گرنگەکانم  زانیاریە 

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 

 بکەیت 111 ژمارە بۆ تەلەفۆن دەتوانیت
 :ئەگەر

 بۆ بچیت دەکات پێویست وایە پێت •

 Accident & Emergency (A&E)  

  یان) فریاکەوتن  و ڕووداو بەشی(

) minor injuries unit سووک برینداری بەشی( 

       چاوەڕێی ناتوانیت کە بەڕادەیەک نەخۆشیت زۆر •

) GP Practice ەکەت) گشتی پزیشکی بنکەی 

 بکرێتەوە  تا بکەیت

Keep this card by your phone or in a handy 

place so you always have your information 

at hand. 

 بەردەست جێگەیەکی یان تەلەفۆنەکەت تەنیشت لە کارتە ئەم

 .بن بەردەستدا لە زانیاریەکانت هەمیشە ئەوەی بۆ دابنێ

Your name:  

 

 :ناوت

 

Date of birth:  لەدایکبوون ێکەوتیڕ: 

Address:  

 

 

 

 :ناونیشان
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Post code: 

 

 :پۆستە کۆدی

 

Phone number: 

 

 :تەلەفۆن  ژمارەی

 

Illnesses or conditions: 

 

 

 

 

 :حاڵەت یان نەخۆشی

 

 

Medication:  

 

 

 

 

 :دەرمان

 

 

 

If you take multiple medications you might 

want to keep a copy of your repeat 

prescription form with this card. 

 باشترە وا ئەوا بەکاردەهێنیت دەرمانێک جۆرە چەند ئەگەر 
 ئەم لەگەڵ دەرمانانە ئەو دووبارەی ڕەچەتەی فۆرمی کۆپیەکی

 .دابنێیت کارتە

Allergies: 

 

 

 

 :هەستیاری
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GP name:  

 

 ):گشتی پزیشکی GP (ناوی

 

GP practice:  

 

) GP Practice تەندروستی بنکەی:( 

 

GP phone number:  

 

GP تەلەفۆنی ژمارەی: 

 

Pharmacy name:  

 

 :دەرمانخانە ناوی

 

Pharmacy phone number:  

 

 :دەرمانخانە تەلەفۆنی ژمارەی

 

It’s OK to ask بکەیت  پرسیار ئاساییە 

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. 

 چاودێری بە سەبارەت هەبێت زانیاریت  کاتێکدا هەر لە گرنگە

 لە  دروست پرسیاری کردنی بە سەبارەت  زانیاری .تەندروستیت

 .هەیە گرنگی ڕۆڵێکی شوێنێکدا هەر لە تەندروستیەکەت پسپۆڕە

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 

 :بپرسیت  دەکرێت 

 چین؟ چارەسەرەکەم سوودەکانی •

 چین؟  چارەسەرەکەم مەترسیەکانی •

 بتوانم کە ئەمە لەبری هەیە ترچارەسەرێکی هیچ •

 تاقیبکەمەوە؟ 

 نەکەم؟  هیچ ئەگەر ئەی •

 ئەم وەاڵمی کە خۆشحاڵن تەندروستی چاودێری کارمەندانی

 هەتبێت بدەنەوە.  کە   تریشپرسیارێکی هەر و پرسیارانە



  4  

For up to date health information and advice 

visit: www.nhsinform.scot  

 تەندروستی ڕێنمایی و زانیاری نوێترین دەستکەوتنی بۆ

  بکە :www.nhsinform.scot  سەردانی

For more information in Kurdish Sorani go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/ku

rdish-sorani/ 

 

 بۆ بڕۆ کوردی بە زیاتر زانیاری بۆ

www.nhsinform.scot/translations/languages/ku

rdish-sorani / 
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