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دا الرښود د یوې مالتړکوونکې وسیلې په توګه د هغو میرمنو لپاره تدوین شوی چې د کډوالو میرمنو ډیجیټلي ځواکمنتیا او ارتباط  
د هغو میرمنو لپاره دی چې د کډوالۍ، بشردوستانه خوندیتوب یا د کډوالې کورنۍ بیا  پروژې په ورکشاپونو کې برخه اخلي. دا 

یوځای کیدلو حیثیت لري او په انګلستان کې ژوند کوي.  نوموړې پروژه د کورنیو چارو وزارت د بیا میشتېدنې پناه غوښتنې د 
ریاست لخوا  ( FundHome Office Resettlement Asylum Support and Integration مالتړ او ادغام )

 تمویلیږي.  

له استازوڅخه مننه وکړو چې د دې پانګه ایزواسنادو د تدوینولو مالتړ   Voicesشبکې له غړو او د  VOICEsمونږ غواړو د 
او اردو  ( Tigrinyaعربي، فارسي، کردي )سوراني( صومالي، تیګرینیایي )(، Amharicیې کړې. مواد په انګلیسي، امهاري )

تو شوي. تمه کیږي چې هغه کډوالې میرمنې چې په ورکشاپونو کې برخه نشي اخیستالی، ښایی الهم دا د ستونزو  کې چم
 هوارولو لپار ګټور ومومي او په دې کې شته معلومات د خپلې خوښې سره سم وڅېړي.  
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 سریزه

دا وسیله په انګلستان کې د روغتیایي خدمتونو او استحقاقونو په بشپړ ډول سپړلو او تشریح کولو توان نلري خو هیله لري پدې  

السرسی کیدای شي او پدې کې به تاسو څه حقونه لرئ. دا  اړه کلیدي معلومات چمتو کړي چې څنګه روغتیایی سیسټمونو ته 

الرښود طبي معلومات نه وړاندې کوي او یو قانوني سند ندی. مونږ تر شوني بریده هغو اړوندو روغتیایي خدماتو او تخصصي  

 سازمانونو ته مراجعه کوو چې کوالی شي د اشخاصو لپاره مناسب معلومات چمتو کړي. 

(  Clickومومئ چې، که کلیک )( linksکې به تاسو په متن کې ځای په ځای شوي داسې لینکونه ) د دې الرښود په اوږدو 

کلیک وکړئ نو د برتانیا سره صلیب   دلته ورباندې وکړئ، نو نوموړې ویب پاڼې ته به مو ورسوئ. د بېلګې په توګه، که تاسو 

رسیږئ. مونږ تر شوني بریده هڅه کړې چې د ژباړل شویو سرچینو لینکونه پکې شامل کړو، خو پدې الرښود  ویب پاڼې ته به و

کې ډېرۍ لینکونه د معلوماتو لپاره دي چې په انګلیسي کې دي. پداسې حال کې چې مونږ د اتوماتیکې ژباړې په محدودیتونو  

 کارولو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي دي.  اعتراف کوو، خو په دویم الرښود کې مو د نوموړي فعالیت د 

دا هم مهمه ده چې ووایو چې پدې الرښودونو کې معلومات ښایي په دې پورې اړه ولري چې ایا تاسو په انګلېنډ، شمالي ایرلینډ، 

رکړو کوم ځای  سکاټلینډ یا ویلز کې ژوند کوئ یا نه. مونږ تر شوني بریده هڅه کړې چې د هغو ورسپارل شویو چارو حواله و 

 چې معلومات توپیر لري. 

 

 کلیدي اصطالحات 

 کورنۍ طبي ډاکټر دی او عمومي روغتیا پاملرنې ته د السرسي لپاره د اړیکې اصلي ځای دی.  GPیو   -  ( GPعمومي معالج ) 

 په عامه بڼه تمویل شوي د انګلستان روغتیا پاملرنې سیسټمونه -  (NHSد ملي روغتیا خدمت )

 د ساري ناروغیو د مخنیوی په شمول د وګړو روغتیا. -  روغتیا عامه  

جنسي تماېالتو او جنسي اړیکو ته مثبته او د درناوي ډکه الر، همدارنګه پرته له جبر، تبعیض او تاوتریخوالي   -  جنسي روغتیا 

 ۍ نشتوالی نه دی.  څخه د خوشحالوونکو او خوندي جنسي تجربو لرلو شونتیا. دایواځې د ناروغۍ، ناتوانۍ یا کمزور 

 هغه خدمتونه چې د قوانینو لخوا تنظیم شوي، ځکه چې دوي باید معموالً ځانګړي دندې ترسره کړي  – قانوني خدمتونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redcross.org.uk/
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 که روغتیایي پوښتنې یا ستونزې ولرم نو د مرستې لپاره چا ته ور شم؟ 
انګلستان کې میشتو خلکو ته روغتیایی خدمتونه وړاندې  په  )National Health Service )NHSد ملي روغتیا خدمت یا 

 NHSسکاټلینډ،  NHSانګلېنډ،  NHS - کوي. دا د انګلستان په څلورو بېاللېلو هیوادونو کې ورسپارل شوي سیسټمونه دي 

ود په اوږدو  مونږ به د دې الرښ(. Health and Social Careویلز، او په شمالي آیرلینډ کې روغتیایي او ټولنیزې پاملرنې )

د عمومي اصطالح په توګه وکاروو، ترڅو مو د روغتیا عمومي سیسټم ته اشاره کړي وی، او هر هیواد ته چې یو   NHSکې 

 څه ځانګړي وي هغه به مشخص کړو. 

 السرسی ولري. پدې کې شامل دي:    وړیا  هرڅوک حق لري چې پرته د کډوالۍ وضعیت ته په پام سره الندې خدمتونو ته

 خدمت سره راجستر کېدل (  GPمعالج ) د عمومي -

 کلینیک ته ورتلل  )Walk-In Centre )NHSواک این مرکز یا ( NHSد ) -

 د غاښونو خدمتونه او د سترګو اړوند خدمتونه )د لید ازموینه(  NHSد  -

 ( TB, HIV, Covid-19د انتاني او ساري ناروغیو تشخیص ) -

 خدمتونه ( Family planningد کورنۍ پالنولو ) -

 د تسکینولو پاملرنه   د درد -

 سپارښتنې  NHS 111د  -

 د پېښو او بیړنیو حاالتو خدمتونه  -

یا شکنجې   FGMد هر ډول فزیکي یا ذهني وضعیت یا ناروغۍ درملنه چې د جنسي یا کورنۍ ناوړې ګټې اخیستنې،  -

 له امله وي. 

تابعیت پورې نه بلکه په انګلستان کې ستاسو  نور وړیا خدمتونه ترالسه کړئ که نه، ستاسو په  NHSداچې آیا تاسو کوالی شئ د 

روغتیا پاملرنې ته السرسی لرئ حتی که داسې ویزه لرئ چې   NHSد استوګنې په مودې او موخې پورې اړه لري. تاسو الهم د 

 وایي تاسو د عامه فنډونو ترالسه کولو چاره نلرئ. 

نی" ګڼل کیږي ځکه چې دوي د ویزې درلودونکو په  ډیرۍ خدمتونو لپاره د پیسو ورکولو څخه "مستث  NHSخلک د ځینې 

ځانګړې کټګورۍ کې راځي. کډوال، پناه غوښتونکي او په هغوی پورې اړوند کسان )بالبچ( د همدې ډول کټګورۍ څخه دي. په  

ق  د مهاجرو د روغتیا پاملرنې حلخوا تدوین شوي   ( Doctors of the Worldد نړۍ د ډاکټرانو )دې اړه ال ډېر معلومات  

(Migrant Right to Healthcare)  ،دلته په سند کې موندل کېدای شي . 

د   NHSبیا هم د وړیا روغتیا پاملرنې مستحق ګڼل شوي اوسئ، ښایی  NHSحتی که تاسو د بېلګې په توګه مهاجر یاست او د 

ځینو خدمتونو لکه نسخې یا عینکو یا د غاښونو درملنې لپاره پیسې ورکړئ چې ستاسو په عاید، عمر یا ستاسو د استوګنې ځای  

 پورې اړه لري. 

خو بیا هم   –  دي مستحقې پاملرنې مورکېدو  د  NHS د پرته  نیولو کې  پام په وضعیت کډوالۍ د میرمنې ټولې  کې انګلستان په

یرمنې ښایي د دې پاملرنې لپاره پیسې ورکړي، چې د دوي د کډوالۍ په وضعیت پورې اړه لري. لکه څنګه چې مخکې  ځینې م

یادونه وشوه، کډوال او پناه غوښتونکي مستثنی دي، خو که تاسو د مهاجرت په بله کټګورۍ کې یاست او ال ډېرې پوښتنې لرئ،  

                                  و السرسي ته د خپل حق په اړه معلومات د وړیا مورکېدو پاملرن  NHSنو )په انګلېنډ کې( د 

 په ویب پاڼه کې موندالی شئ.  ( Maternity Actionمورکېدو اقدام )

څخه پورته کسانو لپاره وړیا دي خو که تاسو په شمالي آیرلینډ، سکاټلینډ  60کلونو څخه کم عمر او د  16د په انګلېنډ کې نسخې 

 سره راجستر یاست نو ستاسو د عمر په پام کې نیولو پرته وړیا دي.  GPیا ویلز کې اوسیږئ او د  

 

 روغتیایی خدمتونو ته د السرسي حق
 مرکز سره راجستر شئ  GPحیثیت او د پتې د ثبوت په پام کې نیولو پرته د  تاسو حق لرئ چې ستاسو د کډوالۍ  -

 تاسو حق لرئ چې د ښځینه ډاکټرې او ژباړونکي غوښتنه وکړئ  -

 سره یواځې وګورئ  GPتاسو حق لرئ چې  -

نرسانو او کارمندانو لخوا په محرمانه توګه  ، GPتاسو حق لرئ چې تمه وکړئ چې ستاسو درملنه او تشخیص به د   -

دالیل شته چې معلومات باید شریک شي )لکه د عامه روغتیا لپاره(، خو پدې به عموما لومړی له  سره شي. ځینې تر

 ستاسو سره خبرې وشي. 

 پاملرنو ترالسه کولو حق لرئ ( Maternityد مورکېدو )  NHSتاسو د  -

 مرکز سره راجستر کړئ.  GPدا اړینه ده چې ټول ماشومان د   -

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://maternityaction.org.uk/advice/nhs-maternity-care-for-women-from-abroad-in-england/
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خلک باید د  روغتیایی خدمتونو ته د السرسي حق سره توپیر لري. ځینې وړیا السرسي حق او روغتیایی خدمتونو ته د  -

روغتیایی پاملرنې لپاره له تادیاتو څخه   NHSپاملرنې لپاره پیسې ورکړي. کډوال او د دوي پورې اړوند کسان د 

 معاف دي. 

اړه لري چې د انګلستان په کومه برخه کې  هغه څه چې تاسو یې باید تادیه کړئ ښایی توپیر ولري او په دې پورې  -

 ژوند کوئ.  

 روغتیایی خدمتونو ته السرسی
 موندلو او ورسره د ځان راجستر کولو څرنګوالی  GPد یوه 

GP   لومړنی ډاکټر دی چې تاسو به یې د روغتیا پاملرنې ته د السرسي په وخت کې وګورئ، دوي عمومي طبي پاملرنې چمتو

کوي. حتی که تاسو اوس مهال ناروغ هم نه یاست نو دا مهمه ده  ( referralsطبي خدمتونو ته لیږدونه ) کوي او نورو تخصصي  

 خبر وساتئ.   GPسره راجستر شئ او د خپلو اړیکو )نیولو وسایلو په( جزیاتو کې د هر ډول بدلون څخه خپل   GPچې د 

موندلو لپاره آنالین لټون کول یوه اغیزمنه الره   GPبدل کړئ، نو د  GPکه تاسو یوې نوې سیمې ته تللي یاست یا غواړئ   

معموال ناروغان د جغرافیایي حدودو دننه مني، لکه د اړوندې معاینه  ( GP surgeriesمعاینه خانې )  GPچاره کیدای شي. د  

خپل پوسټ کوډ   ومومئ، نو کوالی شئ د   GPخانې څخه د یو شمیر ټاکلو مایلونو په واټن کې. د دې لپاره چې ځان ته نږدې یو  

(postcode )( په انټرenter ) کولو سره په اړوندNHS   کې سیمه ایز   ویب پاڼهGP   .مرکزونه ولټوئ 

 

        یت دلته دویب پاڼه راښیي. تاسو کوالی شئ د لټون ورته فعال(  England websiteانګلېنډ ) NHSپورتنۍ بیلګه د 

HSC لپاره، دلته د   شمالي ایرلینډNHS  لپاره، او دلته د   سکاټلینډNHS لپاره ومومئ.  ویلز 

او د ناروغ نظرونه، کوم چې ښایي د ځانګړي مرکز   پایلې باید تاسو ته اجازه درکړي چې معلومات وګورئ، لکه د خالي وختونه

 سره ستاسو د راجستر کولو په پریکړه کې ګټور تمام شي. 

 الندې غوراوي وړاندې کوي:  ه ویب پاڼ( NHS Englandانګلېنډ ) NHSسره د راجسټر کېدو بشپړتیا لپاره د  GPد 

 معاینه خانې ویب پاڼه وپلټئ ترڅو وګورئ چې که تاسو په آنالین بڼه ځان راجستر کړای شئ  GPد  -

 اونلوډ کړئ   څخه ډ  www.gov.ukله  راجستر کېدو فورمه  GMS1د   -

 معاینه خانې څخه د راجستر کېدو فورمه واخلئ  GPد  -

معاینه خانې آنالین راجسټر کېدل وړاندیزوي، خو دا الهم مهمه ده چې ستاسو د غوره   GPله امله ال ډیرې   COVID-19د 

به اړ نه یاست چې د    معاینه خانې ویب پاڼه وپلټئ ترڅو وګورئ چې تاسو دا کار کوالی شئ که نه یا ایا تاسو خو GPشوې 

 راجستر بشپړولو لپاره نوموړې معاینه خانې ته الړ شئ. 

، خو ځینې وختونه د حقونو  د پتې یا د کډوالۍ د حیثیت ثبوت ته اړتیا نلرئمعاینه خانې سره د راجستر کېدو لپاره   GPتاسو د  

 ښودلو غوښتنه وشي. او عمل ترمنځ توپیر وي، نو دا غیر معمول نه ده که د نوموړو شواهدو 

NHS   وایي چې هرڅوک چې دGP د معاینه خانې سره په راجستر کېدو کې ستونزه ولري کوالی شيNHS   انګلېنډ د

 شمیره تلیفون وکړي.  0300 311 22  33ته په  پیرودونکو اړیکې مرکز 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-GP
https://www.nidirect.gov.uk/services/gp-practices
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/gp-practices
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/
https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/
https://www.gov.uk/government/publications/gms1
http://www.gov.uk/
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  GPپه ګډه ( the World Doctors ofاو د نړۍ ډاکټرانو ) NHSکه چیرې یو څوک په راجسټر کېدو کې ستونزې ولري نو 

 معاینه خانې کې یې هم وښودالی شئ.   GPجوړ کړي چې د    ته دالسرسي کارتونه

    

 

 

کوالی شي د مدافع وکیل سره مرسته وکړي   ( Doctors of the Worldد نړۍ ډاکټرانو )که تاسو ستونزې سره مخ شئ نو 

 سره راجستر کړي.   GPترڅو تاسو د 

   clinic@doctorsoftheworld.org.ukیا  0808 1647 686

 

 آنالین السرسی وکاروئ: معاینه خانې سره راجستر شولئ، نو کوالی شئ د الندې چارو لپاره  GPکله چې د 

 سره اړیکه ونیسئ.  GPد مشورې او مالتړ لپاره له خپل   -

 د تکراري نسخې غوښتنه وکړئ  -

ټولې  ( health recordد درملو، واکسینونو او د ازموینې پایلو په اړه د معلوماتو پشمول د خپلې روغتیایي سابقې ) -

 برخې وګورئ. 

 خدماتو، لکه روغتونونو، ترمنځ اړیکې وګورئ. د معاینه خانې او نورو  GPد خپل  -

 نرس یا بل روغتیایی مسلکی کس سره د مالقات وخت واخلئ، چک کړئ یا لغوه کړئ. ، GPد  -

 

 د غاښونو ډاکټر د موندلو څرنګوالی  NHSد 

کوالی شئ دلته د  ټولو ناروغانو لپاره یو دمخه لګښت لري. تاسو  NHSد غاښونو درملنه یو له هغو څو خدمتونو څخه ده چې د 

 . لپاره د لګښتونو په اړه معلومات ترالسه کړئ  ویلز او  سکاټلینډ، شمالي ایرلنډ، انګلېنډ

ناروغان مني او ستاسو لپاره   NHSد غاښونو ډاکټر سره د راجستر کېدو لپاره، د غاښونو هغه معاینه خانه پېدا کړئ چې د 

ي، پروا نه کوي که هغه ستاسو کور یا هم کار ځای ته نږدې وي، نو پکې د راجستر کېدو لپاره ورته تلیفون وکړئ. د  مناسب و 

ترالسه کولو په موخه د آنالین لټون کولو لپاره پورتني لینکونه وکاروئ چیرې چې  ( Dentistry Servicesغاښونو خدماتو )

 چې ایا د کوم مالقات لپاره خالي وخت شته که نه. تاسو اوسیږئ. کله چې راجستر شولئ نو وګورئ  

 

ناروغان ومني   NHSکه د غاښونو د څومعاینه خانو سره اړیکه ونیسئ او بیا هم د غاښونو داسې ډاکټر ونه موندالی شئ چې د 

 نو کوالی شئ: 

ګلېنډ کې شمیره زنګ ووهئ که تاسو په ان  0300 311 2233انګلېنډ د پیرودونکو اړیکې مرکز ته په  NHSد  -

 اوسیږئ. 

درملنه   خه څ راجستر شم او ور ېمرکز ک  وهی GP د  ېزه حق لرم چ

 م ړترالسه ک

  نلرم.  ای ت ړته ا ېپت  ېثابت  ې وی زه 

  نلرم.  ای ت ړته ا پاڼېژندی زه پ 

  یو شي  یکول وکڅهر   ېک لستانګپه ان GP   سره  

 . وري ګو

 وهالی شم  ګته زن 0300 311 2233 ولرم نوکه کومه ستونزه  

 www.nhs.uk/register  نورم ول  ایتړمعلوماتو ته ا  ال ډېروکه 

 شم  کتالی 

  ولرم.  ای ت ړته ا  ېمرست  ې ک کولوډد فورمو  ایيښزه 

 ای ت ړته ا ېمرست  ېک دو ی په لوستلو او پوه ایيښ زه 

 ولرم. 

 م ړوک ې خبر ه ڼ چا سره په محرمانه ب  و ی له  م ړغوا زه . 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk
https://www.nhs.uk/nhs-services/dentists/dental-costs/understanding-nhs-dental-charges/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/health-service-dental-charges-and-treatments
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/dental/receiving-nhs-dental-treatment-in-scotland#dental-treatment-costs
https://111.wales.nhs.uk/localservices/dentistfaq/
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                                                              که تاسو په شمالي آیرلینډ کې اوسیږئ نو په خپله سیمه کې د  -

سره اړیکه   ( nd Social Care Boardlocal Health aسیمه ایزې روغتیا او ټولنیزې پاملرنې بورډ ) 

 ونیسئ

سره اړیکه ونیسئ.   (local Health Boardسیمه ایز روغتیایي بورډ ) که تاسو په سکاټلینډ کې اوسیږئ نو د خپل  -

هم، نورو ژبو ته د ژباړل شویو ویډیوګانو په شمول   ویب پاڼه (  Scottish Dentalسکاټلینډ د غاښونو درملنې )د 

 ځینې ګټور معلومات لري. 

سره اړیکه    ( Dental Helplineغاښونو درملنې کومکي لیکې )  سیمه ایزکه تاسو په ویلز کې یاست نو د خپل  -

 ونیسئ کوم چې تاسو ته ستاسو د سیمه ایز روغتیایي بورډ په هکله معلومات درکوي. 

 

 NHS 111د روغتیایي خدمتونو معلومات او 
ته زنګ ووهئ. نوموړی خدمت په ورځ   111که تاسو بیړنۍ طبي ستونزه لرئ او نه پوهیږئ چې څه وکړئ، نو کوالی شئ 

ورځې فعال وي او د ورته تلیفون شمیرې په کارولو سره د انګلستان په ډیرۍ برخو کې )الندې   7ساعته، په اونۍ کې  24کې 

 تلیفونونو څخه وړیا دي. ( landlinesبتو )ته زنګونه د ګرځنده او ثا 111وګورئ( کار کوي. 

کله چې زنګ ووهئ، نو له تاسو څخه به وغوښتل شي چې د خپلو نښو نښانو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایی او د دې ارزونې پر  

ه  سره په اړیکه کې شئ چې بیا به تاسو ته سپارښتن  GPبنسټ به تاسو د نرس، غاښونو بیړني ډاکټر، درمل جوړونکي یا یو  

 .  که تاسو ورته اړتیا لرئ نو کوالی شئ د متن ژباړونکي یا ویناوو ژباړونکي غوښتنه وکړئوکړي چې څه وکړئ. 

خدمت ته د السرسي په اړه الندې معلومات   111د انګلیسي پرته په نورو ژبو کې د  ویب پاڼه  NHS England 111د 

 ورکوي: 

 سي ژبې لوستل درته سخت وي که د انګلی

 تلیفوني خدمت له تاسو سره د مرستې لپاره ژباړونکی راغوښتالی شي.  111ته زنګ ووهئ. د  111

 که په انګلیسي ژبه خبرې کول درته سخت وي 

ژبه  بیا زنګ راوهل لپاره وخت واخلئ، نو کوالی شئ نرس ته ووایاست چې تاسو په کومه که تاسو ته وویل شي چې د نرس 

 غواړئ چې ژباړونکی خبرې وکړي. 

 یوې معاینه خانې سره اړیکه ونیسئ، نو د ژباړونکي مرسته به معموالً ولري.  GPکه تاسو اړتیا لرئ چې د یوه روغتون یا  

 

 

لپاره بیړنیو روغتیایی معلوماتو ته اړتیا لرئ نو کوالی شئ د   کالو څخه پورته عمر لرونکو کسانو 5تاسو یواځې د که 
NHS111   ویب پا ڼه کې آنالین فعالیت هم وکاروئ ترڅو د خپلو اصلي نښونښانو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایی، معلومه کړئ

 سره اړیکه ونیسئ. چې کله او چیرې مرسته ترالسه کوالی شئ او د اړتیا په صورت کې څنګه د یوه نرس 

www.111.nhs.uk (ا )نګلېنډ 

www.nhs24.scot  ()سکاټلینډ 

http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2073.htm
https://www.scot.nhs.uk/organisations/
https://www.scottishdental.org/public/register-with-a-dentist/
https://111.wales.nhs.uk/localservices/dentistinformation/
https://111.nhs.uk/
http://www.111.nhs.uk/
http://www.nhs24.scot/
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www.111.wales.nhs.uk   ( ویب پاڼه یادونه کوي چې )وېلزNHS 111   کې د   ویلز په ځینو سیمواوس مهال یواځې د
 السرسي وړ دی او د نورو سیمو لپاره د تلیفون بدیله شمیره ورکوي. 

تلیفون شمیره الهم د عامې روغتیا د اندیښنو لکه   111خدمت لپاره هیڅ ویب پاڼه نشته، خو د   111په شمالي آیرلینډ کې د 

COVID-19   په اړه معلوماتو لپاره کارول کیدای شي. په شمالي آیرلینډ کې د رسمي وختونو څخه بهر دGP    خدمتونو په اړه

 موندل کیدای شي.  دلته معلومات  

 

 د پېښو او بیړنیو حاالتو خدمتونه 
شمیرې ته زنګ ووهئ. که    112 یا  999که تاسو په طبي بیړني حالت کې یاست یا یې شاهد یاست، نو د بیړنیو خدمتونو لپاره 

ته ووایاست چې کومې ژبې ته اړتیا لرئ، او یو ژباړونکی به د  ( operatorژباړونکي ته اړتیا لرئ، نو کوالی شئ چلونکي )

 تلیفون سره وصل شي.  

یا د  ( A&Eویب پاڼه د هغو پېښو او بیړنیو حاالتو )په  NHSکې د  ویلز او  سکاټلینډ  ، شمالي ایرلنډ، انګلېنډتاسو کوالی شئ په 

 خدمتونو لټون هم وکړئ چې تاسو ته نږدې دي. ( EDبیړنیو حاالتو د څانګې )

 .   خدمتونو لپاره د لټون پایلې راښکاره کړي  EDیا  A&Eهره ویب پاڼه به یواځې په همهغه هیواد کې د 

 

 کوچني ټپونه او د بیړنۍ پاملرنې واحدونه(، Walk-in centresد واک این مرکزونو ) 
NHS   وړاندیز کوي چې که تاسو بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لرئ خو دا د ژوند ګواښونکی حالت ندی، نو کوالی شئ د درملنې

تل، یا  بیړني مرکز ته الړ شئ د بیلګې په توګه غوڅېدل، ټوکل کیدل، سوځیدنه او د حشراتو نیشونه یا د هډوکي ماتیدل، اووښ

په هکله د   د خدمتونو ( in-walkکې د واک ان ) ویلز او   سکاټلینډ ، شمالي آیرلنډ  ،انګلېنډدغوږ، سترګې یا ستوني انتانونه. په 

 معلوماتو لپاره دا لینکونه تعقیب کړئ. 

 

 لومړنۍ مرستې 
           پدې پوهیدل چې کله چې یو څوک ټپي شي څه باید وکړي، مهم دي. د برتانیا د سره صلیب لومړنۍ مرستې اېپ  

(The British Red Cross First Aid app  )  .وړیا دی او ښایي د ډاونلوډ کولو او ورسره د ځان اشنا کولو لپاره ګټور وي

، خو په لومړنۍ مرستې پوهیدل کوالی شي له ستاسو  ته زنګ ووهئ 999په داسې حال کې چې تاسو باید تل په بیړني حالت کې 

 کله چې تاسو مسلکي مرستې ته انتظار باسئ. سره د یو ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي 

                                   

څخه په انګلېنډ، ویلز او شمالي  ( St John Ambulanceتاسو کوالی شئ د برتانیې سره صلیب د سینټ جان امبوالنس )

او نورو چمتو کونکو څخه د  ( St Andrews First Aidآیرلینډ کې یا په سکاټلینډ کې د سینټ انډریو د لومړنۍ مرستې )

 لومړنیو مرستو په اړه روزنه ترالسه کړئ.  

 www.redcrossfirstaidtraining.co.uk –د برتانیا سور صلیب 

   www.sja.org.uk–سینټ جانز امبوالنس 

http://www.111.wales.nhs.uk/
https://111.wales.nhs.uk/aboutus/whatisnhsdirectwales/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/gp-out-hours-service
https://www.nhs.uk/service-search/other-services/Accident-and-emergency-services/LocationSearch/428
https://www.nidirect.gov.uk/articles/emergency-healthcare
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/aes-and-minor-injuries-units
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/aes-and-minor-injuries-units
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/aes-and-minor-injuries-units
https://www.nhs.uk/nhs-services/urgent-and-emergency-care-services/when-to-visit-an-urgent-treatment-centre-walk-in-or-minor-injury-unit/
https://www.nidirect.gov.uk/articles/minor-injuries-units
https://www.nhsinform.scot/scotlands-service-directory/aes-and-minor-injuries-units
https://111.wales.nhs.uk/localservices/minorinjuryunit/
https://www.redcrossfirstaidtraining.co.uk/courses/public-first-aid-courses
http://www.sja.org.uk/


9 
 

 

 مرسته  NHSپه روغتیایي لګښتونو کې د  
تاسو کوالی شئ د ځینو عامو روغتیایی لګښتونو لکه وړیا نسخې، د سترګو معاینې یا د غاښونو په درملنه کې د مرستې مستحق  

شئ، کوم چې ستاسو د استوګنې په ځای، ستاسو عمر، او نورو فکتورونو پورې اړه لري. پدې کې مالتړ ستاسو د عاید د کچې،  

میاشتو کې ماشوم    12زده کوونکي یاست یا امیندواره یاست یا مو که په تیرو ( etim-fullدا چې که تاسو د بشپړ وخت )

 زیږولي وي پر بنسټ شاملېږي.  

په نوم یو سرټیفیکېټ   HC2 Certificateپه روغتیایی لګښتونو کې د مرستې ترالسه کولو وړتیا ښودلو په موخه به تاسو ته د 

 درکړل شي. 

کارول کیدای شي. د   آنالین وسیلهپه انګلېنډ او ویلز کې په روغتیایي لګښتونو کې د مرستې ترالسه کولو وړتیا چک کولو لپاره 

 هم شته.  ژباړل شوي معلوماتپه اړه په نورو ژبو کې   استحقاقونو په اړه تلیفوني سپارښتنو ته د السرسي څرنګوالي

په شمالي آیرلنډ کې د روغتیایي لګښتونو لکه د غاښونو درملنه، د سترګو معاینې او عینکو کې د مرستې ترالسه کولو په اړه   

 . موندالی شئ  دلته معلومات  

 ندالی شئ. مو دلته په سکاټلینډ کې د روغتیایي لګښتونو او له دې سره د مرستې په اړه معلومات  

 

 ګټورې ویب پاڼې 
او نورو عامه   COVID-19روغتیایی خدمتونو ته د السرسي، هوساینې،  ( Doctors of the Worldد نړۍ ډاکټران )

 روغتیایي مسایلو په اړه په ډیرو ژبو ژباړل شوي معلومات چمتو کوي. 

ښایی د مسایلو په اړه آنالین معلومات ولري لکه کوچنۍ ناروغۍ، د    ویب پاڼه(  Surgeryمعاینه خانې ) GPد  ستاسو  

 وغتیایی پاملرنې، د ځان پاملرنې او د رسمي وختونو څخه بهر خدمتونه. امیندوارۍ مخنیوی، وقایه او ر 

او  سکاټلینډ ، شمالي آیرلینډ ،انګلېنډسربیره پر دې روغتیایی خدمتونو ته د السرسي په موخه د معلوماتو چمتو کولو لپاره، د 

 د یو لړ روغتیایی وضعیتونو یا ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي.  ویب پاڼې  NHSلپاره د  ویلز

 

 لینکونه لري.  تیایی سرچینوپه بېالبېلو ژبو کې د ډیرو نورو روغویب پاڼه هم یوه پاڼه لري چې  NHSد 

یوه ویب پاڼه ده، چې د نښو نښانو د معاینه کوونکو په شمول د انګلستان په طبي مرکزونو پورې اړوند   (Patientپېشنټ )

 ډاکټرانو لخوا د شواهدو پر بنسټ معلومات چمتو کوي. 

دی چې والدینو ته په ماشومانو کې  ( bookletیوه آنالین کتاب ګوټی ) ؟ (When should I worryکله باید اندیښنه وکړم ) 

 د معمول روغتیایي مسألو په اړه معلومات چمتو کوي او په څو ژبو ژباړل شوی.  

 

 طبي مالقات کې د څه تمه ولرویوه په 
 

یو روغتیایی مسلکی کس ښایی ستاسو د روغتیا د تاریخچې په اړه پوښتنې وکړي. ټول ځوابونه به محرم وي او یواځینی دلیل  

چې دوي پوښتنې کوي هغه ستاسو د اړتیاوو تشخیصول دي. طبي تاریخچه ډیرۍ وختونه د تشخیص لپاره ګټوره وي، نو یو طبي  

پاره ګوري، به دا په ډیر احتمال خامخا په پام کې ونیسي. که ستاسو ته د  مسلکي کس، کله چې دوي تاسو د لومړي ځل ل

https://services.nhsbsa.nhs.uk/check-for-help-paying-nhs-costs/start
https://www.nhsbsa.nhs.uk/advice-other-languages
https://www.nidirect.gov.uk/articles/help-health-costs
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/help-with-health-costs
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/translated-health-information/
https://www.nhs.uk/conditions/
https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/health-and-wellbeing
https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/health-and-wellbeing
https://www.nidirect.gov.uk/information-and-services/health-and-wellbeing
https://www.nhsinform.scot/
https://111.wales.nhs.uk/
https://www.nhs.uk/about-the-nhs-website/aboutnhschoices/accessibility/Pages/other-languages-section.aspx
https://www.nhs.uk/about-the-nhs-website/aboutnhschoices/accessibility/Pages/other-languages-section.aspx
https://www.nhs.uk/about-the-nhs-website/aboutnhschoices/accessibility/Pages/other-languages-section.aspx
https://patient.info/
http://www.whenshouldiworry.com/


10 
 

بدواحساساتو یا صدمو له امله شریکول ستونزمن وي، نو یو لیک ځینې وختونه د یو څه معلوماتو په چمتو کولو کې مرسته  

 کوالی شي ترڅو تاسو خپله شریکولو ته اړتیا ونلرئ. 

لرئ، لکه تحرک یا د معلولیت السرسی، نو حق لرئ چې په دې اړه کلینیک خبر کړئ   که تاسو ځینې نورې ځانګړې اړتیاوې

 ترڅو هغوي دا ډاډ ترالسه کړای شي چې د مالقات د تنظیمولو په وخت کې هغه په پام کې نیسي. 

ندی. که تاسو  ځینې معاینه خانې به یو ځانګړی ډاکټر وټاکي چې هر ځل همهغه تاسو وګوري، خو نن سبا دا کار عام  GPد 

 . یا نرس ته د السرسي غوښتنه وکړئ GPاحساس کوئ چې د پاملرنې دوام ستاسو لپاره اړین دی، نو کوالی شئ بیا همهغه 

ډیرۍ خلک داسې انګېرې چې دوي د بېالبېلو دلیلونو له کبله د خپلو روغتیایي اړتیاوو وېلو پر مهال ستونزو سره مخ کېدای شي.  

ویب پاڼې یا   NHS، Easy Healthچمتو کیدلو د څرنګوالي په اړه د ال ډېرو الرښوونو په موخه د د طبي مالقات لپاره د 

Healthwatch  .پلټلو هڅه وکړئ 

 

 خط باندې لیکل شویو څرګندونو سره موافق که ناموافق یاست؟ )ځوابونه الندې دي(   بولډتاسو د الندې په 

دوي به ما وګوري ځکه چې دوي مجبور دي، ځکه چې   –د مالقات لپاره څو دقیقې ناوخته ورشم    GPدا مهمه نده چې زه د  

 زه ناروغه یم.  

د غاښونو ډاکټرانو او نورو کلینیکونو لپاره  ، GPsد   کې ترسره کیږي.  مالقات په ټاکل شوي وختډیرۍ روغتیایی خدمتونه د 

ډیرۍ وختونه د ناروغ لیدلو په موخه وخت په جدي توګه ټاکل شوی وي او د نوموړي وخت دالسه ورکول پدې معنی دی چې  

قیقې مخکې  د 15تاسو ښایي د بل مالقات تنظیمولو ته اړتیا ولرئ. سپارښتنه کیږي چې د هر روغتیایی مالقات لپاره شاوخوا 

 خبر کړئ چې تاسو هلته یاست. ( receptionالړشئ او استقبالیه )

 

 کوالی شي ما په یو وخت کې یواځې د یوې موضوع لپاره وګوري.  GPزما  

نیول کېږي. دا ټاکل شوی وخت د یوې روغتیایي ستونزې په اړه د خبرو کولو   دقیقو مودې لپاره 10مالقاتونه معموال د  GPد 

  GPسره خبرې پرې وکړئ، نو کوالی شئ  GPتاسو له یوې څخه ډیرې طبي ستونزې لرئ چې اړتیا لرئ د خپل   لپاره دی. که

ته ووایاست چې تاسو ډېرې روغتیایی ستونزې لرئ او تاسو په ګډه دا ارزولی شئ چې د دې مالقات لپاره کومه ستونزه خورا  

 ت چې کومه ستونزه خورا عاجله ده. باید چک کړي چې تاسو ددې سره موافق یاس  GPعاجله ده. یو  

 

زما بوډۍ مور هم یوه ستونزه لري چې هغه غواړي ډاکټر وګوري؛ زه کوالی شم هغه خپل مالقات ته د ځان سره راولم، او  

 مونږ دواړه په یو وخت کې وکتل شو ترڅو د دوه سفرونو مخه ونیسو.  

که چیرې د کورنۍ کوم غړی هم د مالقات وخت ته اړتیا ولري نو   لپاره ترسره کیږي، نو  په یو وخت کې د یو کسمالقاتونه به 

په جال توګه به ترسره شي، ترڅو هر یو وکوالی شي د خپلې طبي ستونزې په اړه خبرې اترې وکړي او د طبي مسلکي کس  

 څخه انفرادي خدمت ترالسه کړي. 

 

 انګلیسي خبرې وکړي. زه باید یو داسې څوک له ځان سره بوځم چې زما په مالقات کې په 

. که چېرې شونې وي دا غوره ده چې د  یو ژباړونکی ولريد روغتیایی خدمتونو په شمول، ټول قانوني خدمتونه، اړ دي چې 

معمول مالقاتونو لپاره مخکې له مخکې د ژباړونکي غوښتنه وکړئ، ترڅو معاینه خانه د دوه چنده مودې لپاره وخت وټاکي.  

 نکي جنډر یا جنسیت هم مشخص کړئ.  تاسو کوالی شئ د ژباړو

څخه دمخه به هم، ژباړونکي معموالً د ناروغ او د روغتیا کوم مسلکي کس په څیر په یوه خونه کې   COVID-19حتی د 

موجود نه وو خو د تلیفون له الرې به خبرو اترو ته الره هواره وي. د همدې امله ژباړونکي ته به فزیکي یا د لیدلو وړ هر ډول  

 مې نه ښکاري، نو دا ګټوره ده که ټولې خواوې په پام کې ونیسي چې ځینې معلومات ښایي په ژباړه کې شامل نه نشي. مکال

 

 

https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/what-to-ask-your-doctor/
https://www.easyhealth.org.uk/index.php/health-leaflets-and-videos/doctors/
https://www.healthwatch.co.uk/advice-and-information/2015-11-25/10-top-tips-get-most-out-your-gp-appointment
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 روغتیایي خدمتونو ته د السرسي پر وړاندې خنډونه 
کوالی شي   خلک په بې ثباته یا زیان منونکو شرایطو کې روغتیایی پاملرنې ته د السرسي په برخه کې هغه خنډونه تجربهځینې 

 چې دوي ورته مساعد دي.  

لخوا په ټول نفوس کې د روغتیا په برخه کې د غیرعادالنه او د مخنیوي وړ توپیرونو په توګه   NHSروغتیایي نابرابري د  

تعریف شوې، او په ټولنه کې د بېالبېلو ډلو ترمنځ د هغو شرایطو له امله رامینځته کیږي چې مونږ پکې زیږیدلی یو، لوي شوي  

 وي شوي یو.  یو، ژوند مو کړی، کار مو کړی او ل

NHS  د یو قانوني خدمت په توګه باید ډاډ ترالسه کړي چې خدمتونه یې هرچا ته د السرسي وړ دي او دGP   معاینه خانې اړ

دي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې د دوي د راجستر کولو پالیسي او مرکز دواړه، روغتیایی پاملرنې ته د مساوي السرسي تضمین  

 الندې ډول دي:  کوي.  ځینې معمول ستونزې په 

 

 معاینه خانه کوالی شي زما له راجستر کولو څخه ډډه وکړي؟   GPایا د 
 معاینه خانه کوالی شي ستاسو له راجستر کولو څخه ډډه وکړي ځکه چې:  GPد 

 هغوي هیڅ نوي ناروغان نه نیسي.  -

 مني؛ تاسو د مرکز له پولې څخه بهر اوسیږئ او هغوي د خپلې سیمې څخه بهر ناروغان نه  -

 معاینه خانې راجستر څخه ویستل شوي یاست؛  GPتاسو پخوا د   -

 دا ستاسو د کور څخه اوږد واټن لري او تاسو اضافي پاملرنې ته اړتیا لرئ، د بیلګې په توګه کورني ویزیټونه یا کتنې. -

ستاسو د کډوالۍ   ستاسو د راجستر کولو څخه ډډه وکړي ځکه چې تاسو د پتې یا پیژندني ثبوت نلرئ یا GPکه چیرې یو  

څخه وغواړئ چې تاسو ته په لیکلي بڼه د ډډې کولو  ( receptionistهرکلي کوونکي ) GPوضعیت له امله، نو تاسو باید د  

چمتو کړی کله چې داسې پیښ شي، دا ښایی مرسته وکړي که تاسو د  (  leafletد دې لپاره یو لیفلېټ ) NHSدلیل چمتو کړي. 

 ډاونلوډېدای شي.  دلته لیفلېټ له ځان سره واخلئ. دا   NHSو ته ځئ نو تاسو د لومړي ځل لپاره راجستر کول

 

 د معاینه خانې بدلول  GPد 
 معاینه خانه بدلوالی شئ. دا کیدای شي له دې امله وي چې:   GPکه اړتیا لرئ نو تاسو خپله د  

 تاسو بل چیرې تللي یاست.  -

 تاسو د خپل اوسني مرکز سره ستونزې درلودې.  -

 تاسو د ناروغانو له لست څخه ایستل شوي یاست.  -

 ته د معاینه خانې بدلولو لپاره دلیل وړاندې کړئ.  GPتاسو اړتیا نلرئ خپل اوسني یا نوي  

 

 مکالمه
 کلیدي اصول دا دي چې دا باید د السرسي وړ وي:  NHSد 

تاسو کوالی شئ د طبي مالقاتونو لپاره د ژباړونکي او د هغه د ځانګړي جنسیت یا جنډر لپاره غوښتنه وکړئ. که څه هم دا یو  

قانوني مسؤلیت دی، خو د روغتیا مسلکي کسان ښایی تل د دې وړاندیزول په یاد ونلري او یا داسې پوه شي چې ژباړه هسې هم  

 لپاره هم ګټورې وي.  ناروغ د شته او ځینې دا سرچینې ښایي د کارمندانو لپاره الرښو NHSشته. د 

یو ژباړونکی باید چمتو کړای شي ترڅو د کورنۍ غړي د ژباړې لپاره یو په بل تکیه ونکړي. دا ځکه چې ځینې وختونه د طبي  

لمو تشریح کول ستونزمن وي یا دا چې د کورنۍ غړي په نږدې عاطفي بڼه سره ښکیل دي، نو دا ښایی ستونزمنه وي چې  ک

 حساس یا خوابدي کوونکي معلومات په سمه توګه تشریح شي. 

سو  تاسو کوالی شئ د هغه طبي مسلکي کس د جنسیت یا جنډر غوښتنه هم وکړئ چې تاسو ورسره مالقات کول غواړئ. که تا

په نوم یادیږي( هم وغواړئ چې له تاسو سره   chaperoneشاپرون یا وغواړئ، نو کوالی شئ د یو بل چا څخه )چې د 

 مالقات ته راشي. کیدای هغه داسې یو څوک وي چې تاسو یې پیژنئ یا بل مسلکي کس وي. 

 سلکي کس لخوا لیدل کېږئ. همدارنګه تاسو د محرمیت حق لرئ او پرته له دې چې څوک له ستاسو سره وي، د طبي م

https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/doctors/Documents/how-to-register-with-a-gp-leaflet.pdf
https://www.gov.uk/guidance/language-interpretation-migrant-health-guide
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NHS   .سپارښتنه کوي چې که تاسو داسې معلولیت لرئ چې دوي ته د مالقات دمخه ستاسو لخوا د خبر ورکولو وړتیا اغیزمنوي

                               نو دوي به د دې وړتیا ولري چې مالتړ چمتو کړي لکه د برتانیې د اشارې ژبې ژباړونکی  

(Language Interpreter British Sign )  او که اړتیا وي په بدیله بڼه معلومات چمتو کړي؛ که څه هم دا به معموالُ په

 انګلیسي ژبه وي. 

 

 د مرستې د غوښتلو یا نه غوښتلو پریکړه کول 
نه ده. دا ښایي  وختونه به دا ستونزمنه وي چې پوه شو چې ایا هغه څه چې مونږ یې تجربه کوو، روغتیایی ستونزه ده که ځینې 

داسې یو وضعیت وي چې یو کس له هغې سره د ژوند په اوږدو عادت شوی وي یا د نورو خلکو لخوا په کمه سترګه ورته کتل  

شوي وي یا یې ځان ورڅخه لرې ساتلی وي. زمونږ ټولنیزه شبکه او د ملګرو او کورنۍ مالتړ کېدای شي پدې هم اغیزه وکړي  

 ستونزه تشخیصوو که نه. چې ایا مونږ یوه روغتیایی 

حتی پدې د پوهیدلو وروسته چې مونږ ښایی روغتیایی ستونزه ولرو دا بیا هم یوه ساده پریکړه نده چې ایا مرسته وغواړو که نه.  

دا پریکړه د ځینو فکتورونو لکه د نورو د پاملرنې اړتیا، دا احساسول چې روغتیایی وضعیت په خپلواکه توګه اداره کیدای شي،  

 رم یا خجالت احساساتو له امله یا د طبي مرستې د لټون د پایلو په اړه د اندیښنې له امله بدلېدالی شي. د ش

د روغتیا مسلکي کسان د محرمیت په شمول د جدي سلوکي اصولو پابند دي او ډېرۍ وختونه د طبي مرستې وختي غوښتنه  

یو بالغ شخص په توګه، ستاسو په روغتیایی درملنه کې باید تل   کوالی شي د روغتیایی ستونزې د ال ډیرو سختېدو مخه ونیسي. د 

ستاسو رضایت شامل وي او د خطرونو او ګټو په اړه د طبي مسلکي کس د معلوماتو په خپلولو سره باید نوره درملنه یا  

 روغتیایي څیړنه ستاسو په خپله پریکړه ترسره شي. 

 

 د ستونزو او نیوکو راپورته کول
په انګلېنډ کې یوه ملي اداره ده چې د خلکو د نظرونو ترالسه کولو لپاره رامینځته شوې، ترڅو د  ( Healthwatchهېلت واچ )

دوي اړتیاوې او د سیمه ایزې روغتیا او ټولنیزې پاملرنې خدمتونو تجربه د هغه چا سره شریکه شي چې د بدلون رامینځته کولو  

 سره شریک کړئ.  (Healthwatchهېلت واچ )نظرونه د خپل سیمه ایز ځواک لري. تاسو کوالی شئ د خدمتونو په اړه خپل 

انګلېنډ د   NHSد ، PALS( Patient Advice and Liaison Service)رې او اړیکې خدمت یا د ناروغانو د مشو

 نیوکو د کړنالرې په شمول د روغتیا اړوندو ستونزو په اړه محرمې مشورې، مالتړ او معلومات وړاندې کوي. 

د روغتیایي خدمتونو کاروونکو  ، (Patient and Client Councilد ناروغانو او مراجعینو شورا )په شمالي آیرلینډ کې 

 ته د محرمې مشورې چمتو کولو په شمول د روغتیا او ټولنیزې پاملرنې په برخه کې د خلکو د ګټو استازیتوب کوي. 

د ناروغ د مشورې او مالتړ   ، د انفرادي روغتیا پاملرنې اندیښنو یا درملنې په اړه خپلواکه مشوره او مالتړ په سکاټلینډ کې

 . په مرسته راپورته کیدای شي (Patient Advice and Support Serviceخدماتو )

  NHSد نیوکو مدافع خدمت لري او د  (Community Health Councilsد ټولنې روغتیایی شوراګانې )په ویلز کې  

 پاملرنې او درملنې په اړه د راپورته کېدونکو اندیښنو کې د مالتړ مسؤلیت لري. 

 

 

 (Women’s Health Servicesد ښځو روغتیایی خدمتونه )
لخوا سبالېږي. برسیره پردې، د امیندوارۍ د مخنیوي او جنسي روغتیایی  GPد ښځو ډیرۍ روغتیایی ستونزې د دوي د  

               خدمتونو ته السرسی به د سیمه ایز ځای لپاره د ځانګري شوي جنسي روغتیایي تخصصي کلینیک 

(specialised Sexual Health clinic ) اړه ال ډېر معلومات په الندې ډول دي.  له الرې ومومي؛ په دې 

 د جنسي روغتیا خدمات 
کلینیکونو په نوم هم یادیږي، ستاسو د هوساینې، او د   GUMچې د  (،  Sexual Health Servicesد جنسي روغتیا خدمات )

اړخونو په اړه   جنسي روغتیایی ستونزو یا ناروغیو په اړه د مالتړ او درملنې په شمول د جنسي روغتیا او اړیکو د ټولو

جنسي روغتیا داسې تعریفوي "یواځې   ( World Health Organisationروغتیا نړیوال سازمان )  معلومات چمتو کوي. د

https://www.healthwatch.co.uk/your-local-healthwatch/list
https://www.nhs.uk/nhs-services/hospitals/what-is-pals-patient-advice-and-liaison-service/
https://www.nhs.uk/nhs-services/hospitals/what-is-pals-patient-advice-and-liaison-service/
https://patientclientcouncil.hscni.net/
https://www.cas.org.uk/pass
https://www.cas.org.uk/pass
https://www.cas.org.uk/pass
https://www.cas.org.uk/pass
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/899/page/71619
https://www.who.int/health-topics/sexual-health
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اینې څخه عبارت ده"؛ همدارنګه دا د  د ناروغۍ، کمزوري یا ناتوانۍ نشتوالی نه بلکه په جنسي روغتیا او اړیکو کې د هوس

 درناوي، خوندیتوب، پوهې او له تبعیض او تاوتریخوالي څخه د آزادۍ په اړه هم ده. 

هغو وړیا خدمتونو ته السرسی چې د معلوماتو په ترالسه کولو کې او ستاسو د جنسي روغتیا په اړه مرسته درسره کوي یو حق  

دی. ستاسو ټوله طبي تاریخچه او هره مشوره چې تاسو یې ترالسه کوئ محرمه ده او ستاسو او ستاسو د ډاکټر ترمینځ پاتې 

سره شریک شي، نو کوالی شئ   GPه الړ شئ او نه غواړئ چې دا معلومات ستاسو د کیږي. که تاسو د جنسي روغتیا کلینیک ت 

میندالی   ته دلچې دا غوښتنه وکړئ. دا چې د جنسي روغتیا په کلینیک کې به د څه تمه کوالی شئ، په دې هکله ال ډېر معلومات 

 شئ. 

لکه څرنګه چې د جنسي روغتیا خدمتونه د سیمه ایزو ادارو د عامې روغتیا د بودیجې لخوا تمویلیږي، نو دا معلومات اکثراً په  

 کې د خدمتونو لپاره ده:  Sheffield, South Yorkshireسیمه ایزه شوې ویب پاڼه کې وي. یوه الندې بېلګه په 

 

 

 

 

 

 

 

سي روغتیا" او ستاسو په ښار/سیمه کې د لټون اصطالحاتو په کارولو سره خپل سیمه ایز جنسي روغتیایی تاسو کوالی شئ د "جن 

 لپاره د لټون غوراوي هم لري.  ویلز  او  سکاټلینډ  ،شمالي آیرلینډ ،انګلېنډدلته د   NHSخدمت ولټوئ. 

 

 د امیدوارۍ مخنیوی کول 
دا د ښځو او نارینه وو لپاره خورا معمول ده چې د امیندوارۍ په پالنولو کې د مرستې په موخه د امیندوارۍ د مخنیوي  

(contraception  )ر واخلي او د خپلې کورنۍ اندازه غوره کړي. تاسو کوالی شئ خپل څخه کاGP ،  د جنسي روغتیا یا د

کورنۍ پالنولو یوه کلینیک ته الړ شئ ترڅو په محرم ډول پدې اړه خبرې وکړئ او په وړیا بڼه د امیندوارۍ د مخنیوي یوه داسې  

 طریقه خپله کړئ چې ستاسو لپاره مناسبه وي.  

 مل د ځینو طبي ناروغیو د درملنې او سمبالولو لپاره هم کارول کیدای شي. د امیندوارۍ ضد در

لخوا په وړیا توګه د السرسي وړ دي. دا د امیندوارۍ مخنیوي یا کانډوم   NHSطریقې شته چې د  15د امیندوارۍ د مخنیوي 

مهاله عمل کوونکې امېندوارۍ بیرته  څخه نیولې چې هرکله چې کوروالی ترسره کیږي باید په فعاله توګه وکارول شي تر د اوږد

 پورې طرېقې رانغاړي.  ( sterilisationچارې او بیا تر تعقیم )(  reversible contraceptionراګرځیدونکې ) 

که څه هم د امیندوارۍ د مخنیوي مسؤلیت د نارینه او ښځینه دواړو دی، دا د یادولو وړ ده چې د امیندوارۍ ډیر مسؤلیت په  

 ه لري، نو له همدې امله دا مهمه ده چې د خپلو اختیارونو او حقونو څخه خبر شئ.  میرمنو پورې اړ

د امیندوارۍ  د امیندوارۍ مخنیوي بېالبېل ډولونه به د ښځو لپاره په مختلف ډول مناسب وي چې د څو متغیرونو پورې اړه لري. 

مخنیوي پاملرنې باید تل ستاسو رضایت ترالسه کړي. که تاسو ته د طبي مسلکي کس لخوا د امیندوارۍ د مخنیوي ځانګړی ډول  

لو دلیلونه باید تشریح شي او تاسو ته وخت ورکړل شي چې فکر وکړئ چې ایا دا ستاسو  وړاندیزیږي، د هر اختیار وړاندیزو

 الندې ویب پاڼې د امیندوارۍ د اختیارونو په اړه معلومات ورکوي او ګټور تمامېدای شي. لپاره سم دی که نه. 

لري چې د یو لړ پوښتنو ځوابولو پراساس د امیندوارۍ د مخنیوي اختیارونو   آنالین وسیلهیوه  کلینیک ( Brookد بروک )

 ارزولو کې مرسته کوي.  

Contraception Choices ڼه ده چې دا مني چې د امیندوارۍ د مخنیوي  یعنې د امیندوارۍ مخنیوي انتخابونه، یوه ویب پا

 ډیرۍ اختیارونه ننګونې لري او ریښتینې معلومات چمتو کوي ترڅو د مختلفو انتخابونو ګټو او زیانونو تللو کې مرسته وکړي. 

https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/visiting-an-sti-clinic/
https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/visiting-an-sti-clinic/
https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/visiting-an-sti-clinic/
https://www.nhs.uk/SERVICE-SEARCH/sexual-health
https://www.sexualhealthni.info/gum-clinics-northern-ireland
https://www.sexualhealthni.info/gum-clinics-northern-ireland
https://www.sexualhealthni.info/gum-clinics-northern-ireland
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/get-help/sexual-health-service-finder
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/get-help/sexual-health-service-finder
https://www.sexualhealthscotland.co.uk/get-help/sexual-health-service-finder
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=SexualHealth
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=SexualHealth
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/?s=SexualHealth
https://legacy.brook.org.uk/our-services/start-my-contraception-tool
https://www.contraceptionchoices.org/
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LDown   یوه ویب پاڼه ده کومه کې چې میرمنې د امیندوارۍ د مخنیوي بېالبېلو ډولونو تجربه کولو په هکله خپل نظرونه

 شریکوالی شي. 

 ډیر زیات معلومات لري.  او عامو اندیښنو په اړه  د امېندوارۍ د مخنیوي مختلفو ډولونو  ویب پاڼه NHS Englandد 

Sexwise   درلودونکی یو د یوټیوب   د معلوماتي ویډیوګانو د امیندوارۍ مخنیوي په هکله د عامو ناسمو معلوماتو په اړه

(YouTube  ) .چینل لري 

Unity Sexual Health  یو( آنالین کوېزonline quiz )   لري چې د امیندوارۍ مخنیوي په هکله د ځینو عامو باورونو په

 اړه پوښتنو ته ځواب ورکوي. 

           تیارونه په جنسي بڼه د لیږدېدونکو انتانونویو ځانګړی مهم فکتور دا دی چې د امیندوارۍ مخنیوي ډیرۍ اخ

(Sexually Transmitted Infections )( پر وړاندې خوندیتوب نه رامنځته کوي. کنډومCondom )  د امیندوارۍ د

 دواړو په وړاندې ساتنه کې مرسته کوي.  STIsمخنیوي یواځینۍ هغه میتود دی چې د امیندوارۍ او 

 

 لېږدېدونکي انتانونهد جنسي الرې 
له یو کس څخه بل ته د ناخوندي جنسي اړیکې یا تناسلي تماس له الرې لیږدول  ( STIsد جنسي الرې لېږدېدونکي انتانونه )

 کیږي. 

STIs   کوالی شي یو لړ ناخوښې کوونکې نښې نښانې ولري، خو دوي د ډیرو کلونو لپاره پرته له کومې نښې نښانې شتون

او ددوي نښو نښانو په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره د خپل سیمه ایز جنسي روغتیا کلینیک ویب پاڼه   STIsدرلودالی شي. د 

  Leedsد لټون یوه انجن کې ولیکئ(. د ژباړل شویو معلوماتو لپاره، د " sexual healthوګورئ )خپل ښارګوټی/ښار + "

معلومات چې په خپله ویب پاڼه کې یې لري. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ  هغه  وسیله لري چې ژباړي جنسي روغتیا خدمت یوه  

 چې دا د اتوماتیکي ژباړونکې وسیلې لخوا پرمخ وړل کیږي نو ښایي په بشپړ ډول دقیقه نه وي. 

NHS  :سپارښتنه کوي چې 

 دلو اندیښنه لرئ، ژر تر ژره د جنسي روغتیا کلینیک ته د معاینې لپاره الړ شئ. درلو STIکه تاسو د  -

د شفاهي جنسي اړیکې په شمول، تر هغه وخته پورې د ګنډوم پرته جنسي اړیکه مه نیسئ چې ترڅو مو معاینه نه وي   -

 کړې. 

 اړیکې پرمهال پرې اخته کړئ. ولرئ او خپل ملګری د جنسي   STIپرته له دې چې پوه شئ، کېدای شي چې تاسو  -

  سکرینینګ   STIد جنسي روغتیا منظمه سکرینېنګ هم د هغو خلکو لپاره وړاندیزیږي چې له جنسي اړیکو له اړخه فعال وي.د 

د هغو خلکو لپاره یوه ازموینه ده چې نښې نښانې نلري، خو د هغو خلکو لپاره چې غواړي وګوري چې دوي خو به منتن شوي  

 ي بڼه لیږدېدونکي ډیرۍ انتانات د درملنې یا سمبالنې وړ دي، په ځانګړې توګه که چیرې ژر تشخیص شي. په جنسنه وي. 

غوښتنه وکړئ چې پدې پورې اړه   په کور کې کېدونکې ازموینې وړیا کېټ انتاناتو د سکرینینګ لپاره  ځینودا هم شونې ده چې د  

 لري چې تاسو د انګلستان په کوم ځای کې اوسیږئ. 

 

 غیر ارادي امېندواري او سقط
اختیارونه لرئ. سقط   که تاسو یوه امیندواره ښځه یاست او تاسو نه پوهیږئ چې ایا امیندوارۍ ته دوام ورکړئ او که نه، نو تاسو

د یوې امېندوارۍ یا حمل پای ته رسولو لپاره یوه کړنالره ده. دا ځینې وختونه د امیندوارۍ د ختمولو په نوم هم پیژندل کیږي.  

 امیندواري، یا د درملو اخیستو یا هم د جراحي پروسې په ترسره کولو سره پای ته رسیږي.  

و ټاکلي وخت پورې وړیا دی، خو خدمتونو ته د السرسي په څرنګوالي کې سیمه ایز  په انګلستان کې، سقط قانوني دی او تر ی 

د سقط په اړه ال ډېر معلومات لري. میرمنې هم د الندنیو سره د اړیکو نیولو له الرې ال ډېر معلومات   دلته   NHSتوپیرونه شته. 

 ی شي: ترالسه کوال

ویب پاڼه په پورتنۍ برخه کې   BPASکه تاسو په انګلستان سکاټلینډ یا ویلز کې یاست. د  برتانیا د امیندوارۍ مشورتي خدمتد 

 یو تڼۍ لري چیرې چې تاسو کوالی شئ د ویب پاڼې د ژباړلو په موخه ورته ژبه وټاکئ. 

https://theldown.com/
https://www.nhs.uk/conditions/contraception/
https://www.youtube.com/c/Sexwise/videos
https://www.unitysexualhealth.co.uk/contraception/contraception-myths-busted/
https://leedssexualhealth.com/additional-information/translate
https://sh24.org.uk/
https://www.nhs.uk/conditions/abortion/
https://www.bpas.org/
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سره   028 9031 6100سره په آنالین بڼه یا د   Informing Choices NIیرلینډ کې یاست، نو تاسو د  که تاسو په شمالي آ

 د تلیفون له الرې اړیکه نیوالی شئ

 

 جینیکولوژي )جینیکولوژي(
کې  ( General Practiceمعموال د پاملرنې په عمومي مرکز ) د انګلستان په روغتیایی سیسټم کې د ښځینه ناروغیو خدمتونه 

 ترسره کېږي. 

په نوم  " Smear testچې کله ناکله د ")  Cervical Screeningسروییکل سکرینینګ یا د دې د یوې برخې په توګه منظم  

 لونو پورې عمر لري. ک 64څخه تر  25هم یادیږي( د رحم د غاړې درلودونکو ټولو میرمنو او خلکو ته وړاندیزیږي چې د 

 روغتیا چک کوي.  (  cervixد رحم د غاړې )( Cervical screeningد رحم سکرینینګ ) -

دا د رحم په غاړه کې د هر ډول بدلونونو او غیر نورمال کیدو لپاره د حجرو د روغتیا معاینه کول دي، ترڅو د هر   -

 ډول غیر نورمالو حجرو په سرطان اوړېدو مخه ونیسي. 

کلونو پورې عمر لري باید د لیک له الرې   64څخه تر  25ې درلودونکي ټولو میرمنو او خلکو ته چې د د رحم د غاړ  -

 کلونو کې باید بیا و ازمویل شي چې د دوي د عمر پورې اړه لري.   5-3بلنه ورکړل شي، او په هرو 

 د مالقات په جریان کې، د حجرو یوه کوچنۍ نمونه به د رحم له غاړې څخه واخیستل شي.  -

ایا   –اونیو کې، د لیک له الرې استول کیږي. دا به تشریح کړي چې وړاندې څه باید وشي 2پایلې، معموال په  -

ستاسو په اړه د    GPسکرینینګ روښانه و که نورو تحقیقاتو ته اړتیا شته. دا مهمه ده چې ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو  

 تاسو ته رسیږي.  اړیکو وروستي معلومات لري ترڅو ډاډ ترالسه شي چې پایلې

معاینه خانې سره آنالین یا د تلیفون له الرې اړیکه ونیسئ که تاسو فکر کوئ چې ستاسو د رحم د   GPد خپل  -

 سکرینینګ وخت رارسېدلی خو ال بلنه نه ده درلیږل شوې. 

 څخه ده. د رحم د سکرینېنګ معطلولو هڅه مه کوئ. دا د رحم د سرطان څخه د ځان ساتلو لپاره یو له غوره الرو  -

پدې اړه ال ډېر معلومات ومومئ چې د رحم د سکرینینګ په مالقات کې د څه تمه درلودالی شئ. د رحم   دلته تاسو کوالی شئ  

سکرینینګ به یواځې ستاسو په رضایت سره ترسره شي. تاسو سکرینینګ کنټرولوالی شئ او هر وخت د نرس څخه غوښتالی  

 شئ چې ودریږي. 

 

 د ښځو تناسلي الې پرې کول 
هغه اصطالح ده چې د ټولو هغو پروسیجرونو لپاره   )Female genital mutilation )FGMکول یا دښځو تناسلي الې پرې 

کارول کیږي چې د غیر طبي دلیلونو لپاره د ښځینه تناسلي ارګانونو خارجي برخې یو جز یا په بشپړ ډول لرې کول یا د ښځینه  

ونه په ځوانو نجونو باندې ترسره کیږي چې عمرونه یې د  ډېرۍ وخت  FGMتناسلي الې ته کوم بل ډول ټپ پېښول پکې شاملېږي. 

سونه" او  "، " initiationکلونو پورې وي. دا ډېرۍ وختونه د "پرې کولو"، "ښځینه سونتئ"، " 15ماشومتوب څخه تر 

"infibulation " .په نوم یادیږي 

ه لږ وروسته، د ماشومتوب یا ځوانۍ  ترسره کیږي خورا ډیر توپیر لري او کیدای شي د زیږون څخ  FGMپه هغه عمر کې چې 

 پر مهال، د واده څخه لږ مخکې یا د میرمنو د لومړۍ امیندوارۍ پرمهال ترسره شي. 

https://informingchoicesni.org/
https://www.nhs.uk/conditions/cervical-screening/what-happens-at-your-appointment/
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دا ډېرۍ وختونه د قرباني کېدونکي لپاره دردناک او د تاوتریخوالی یو عمل دی او کوالی شي له ډېرو اړخونو زیان ورسوي. دا  
ښایي سمدستي او/یا اوږدمهاله روغتیایي ستونزې ولري، د رواني روغتیایي ستونزو    چاره کوالی شي د سخت درد المل شي او

یا د زیږون په برخه کې د ستونزو په شمول چې ماشوم او مور ته خطر او/یا د مړینې خطر رامنځته کوي. دا په انګلستان کې  
 تنه ده. غیرقانوني دی او که چیرې په ماشومانو ترسره شي د ماشومانو ناوړه ګټه اخیس

 اغیزې  FGMد 

 دوامداره درد  -

 د کوروالي پر مهال درد او ستونزې -

 تکراري انتانات، چې کېدای شي د نا امېنواره کیدو المل شي  -

 ( abscessesاو غدې )(  cystsوینه بهیدنه، سیستونه ) -

 د ادرار کولو یا د ادرار ساتلو ستونزې )بې نظمۍ(  -

 زیان رسونه  او ځان ته ( flashbacksخپګان، فلش بیکونه )  -

 د زیږون د دردونو پرمهال او ماشوم زېږېدنې ستونزې چې د مور او ماشوم ژوند لپاره ګواښونکی کېدای شي   -

 

 ترسره کول یو جنایي جرم دی.   FGM: دا پدې معنی ده چې د ترسره کول یا تنظیمول یو جنایي دفتر دی FGMد 

په انګلستان کې ترسره شي یا بهر،   FGMکه کړنالره/ کوئ، نو بیاکه تاسو )قرباني کېدونکی( په انګلستان کې ژوند  -

 . په دواړو حاالتو کې دا یو جنایي جرم دی 

  FGMدا هم یو جنایي جرم دی چې یوه نجلۍ یا میرمنې سره مرسته وشي یا وهڅول شي چې په خپل ځان پخپله  -

 ترسره کړي. 

 کلونو پورې په بند محکوم شي.  14نو ښایي تر د جنایي جرم په تور مجرم وموندل شي  FGMیو څوک که د  -

 کله یو عملیات جنایي جرم نه ګڼل کېږي؟ 

د دې عملیات ترسره کول هغه وخت د یو طبي مسلکي کس لپاره چې په انګلستان کې ثبت شوی وي جنایي جرم   -

 نه دی چې د یوې میرمنې یا انجلۍ روغتیا لپاره اړین وي. 

څخه بهر ثبت شوی وي، محکمه به د دې قضیې د حقایقو په نظر کې   که چیرې طبي مسلکی کس د انګلستان -

 جرم ترسره شوی دی که نه.   FGMنیولو سره پریکړه وکړي چې ایا دا یو قانوني طبي عملیات دی یا ایا د 

 

ولنیزې  څخه ښوونکي، د روغتیا پاملرنې مسلکي کسان او په انګلستان او ویلز کې د ټ   2015: د اکتوبر  د رپوټ کولو مسؤلیت

کلونو څخه کم عمره نجلۍ    18پاملرنې کارکونکي به قانوني دنده ولري چې پولیسو ته راپور ورکړي که چیرې دوي وموندل چې د  

میاشتې په ترڅ کې په شفاهي یا    1ترسره کېدو له د خبرېدو څخه د    FGMتجربه کړې. مسلکي کسان باید پولیسو ته د    FGMد  

 لیکلي بڼه خبر ورکړي. 

 . په ډایل کولو سره سمدستي له پولیسو سره اړیکه ونیسئ 999اوس مهال په خطر کې وي، د که څوک 

یا   0800 028 3550سره په   کومکي لیکې NSPCCکه تاسو اندیښنه لرئ چې یو څوک ښایي په خطر کې وي، د 
fgmhelp@nspcc.org.uk  هم ډکه کړئ.  آنالین فورمه اړیکه ونیسئ. تاسو کوالی شئ 

یا بل   (visitorخپل د روغتیا لیدونکي )، GPترسره کړئ، د یو   FGMکه تاسو تر فشار الندې یاست چې خپلې لور ته 
 کومکي لیکې سره اړیکه ونیسئ.  NSPCCروغتیایی مسلکي کس څخه د مرستې غوښتنه وکړئ، یا د 

په   – خدمت له یوه متخصص څخه مرسته ترالسه کړئ  FGMنسایی یا  NHSدرلودی وي، تاسو کوالی شئ د  FGMکه تاسو 

 سلکي کس څخه پوښتنه وکړئ. خپلې قابلې یا کوم بل روغتیایی م، GPخپله سیمه کې د خدمتونو په اړه د  

 په شمول، ال ډېر معلومات موندل کیدای شي.  د ژباړل شویو لیفلېټونوپه اړه   FGMپه ویب پاڼه کې د  NHSد 

په انګلستان کې د هغو سازمانونو    Womankind Worldwideاو    ( FGM Support Networkمالتړ شبکه )  FGMد  

 لست برابروي چې ژوندي پاتې شویو ته مالتړ چمتو کوالی شي. 

mailto:fgmhelp@nspcc.org.uk
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/report/report-abuse-online/
https://www.nhs.uk/conditions/female-genital-mutilation-fgm/
https://www.fgmnetwork.org.uk/services/fgm-support-services/
https://www.womankind.org.uk/fgm-organisations-offering-advice-and-support/
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 واريدامېن
 ي. معلومات لر د امیندوارۍ د نښو او نښو نښانو په اړهویب پاڼه   NHSد 

مستحق یاست که چیرې تاسو د دې پاملرنې ترالسه کولو پر   د مورکېدو وړیا پاملرنې NHSد  که تاسو امیندواره یاست نو تاسو 
 مهال تاسو د کډوالۍ حیثیت، یا بشري خوندیتوب یا لنډمهاله خوندیتوب ترالسه کړای شئ. 

 
حتی که تاسو د وړیا پاملرنې مستحق نه یاست، تاسو ته د پاملرنې چمتو کولو څخه انکار نشئ کېدای که چیرې تاسو د پاملرنې  

لو په وخت کې لګښتونه نشئ لنډوالی. دا ستاسو د روغتیا او ستاسو د ماشوم روغتیا لپاره خورا مهمه ده چې تاسو د  ترالسه کو

 مورکېدو پاملرنې کې برخه واخلئ حتی که تاسو د پیسو ورکولو توان هم ونلرئ. 

 یب پاڼه کې ډیر زیات معلومات شته په شمول د: و NHSپه اړه د  د امیندوارۍ پاملرنې 

 د امیندوارۍ پالنولو په اړه سپارښتنو او دا چې څنګه ووایاست چې تاسو امیندواره یاست  -

 پېښېدونکو شیانو او هغه څه چې تاسو یې په اړه باید فکر وکړئ کله چې تاسو په لومړی ځل امیندواره شئ -

 پاملرنه چې تاسو یې درلودالی شئ سکینونو، ازموینو او د زیږون څخه مخکې  -

 د امیندوارۍ پرمهال خپل ځان او خپل ماشوم ته د پاملرنې کولو څرنګوالي -

 د هغه څه چې د خپلې امیندوارۍ څخه یې اونۍ په اونۍ تمه لرئ  -

 د عامو نښو نښانو، اختالطاتو او موجوده وضعیتونو په اړه څه باید وکړو -

 ونو کې یاست او د زیږون دردونو او زیږون پرمهال څه پیښیږيڅنګه پوهېږئ چې تاسو د زېږون په درد  -

 د هغه شیانو سپارښتنه چې د امیندوارۍ پرمهال یې مرستې ته اړتیا لرئ.  -

یو سازمان دی چې په خپله ویب پاڼه د امېنوارۍ او زېږون پر مهال ستاسو د حقونو او قانون په   (Birthrights)  برت رایټس

 وړاندې کوي.   معلوماتاړه 

City of Sanctuary  په څو   په انګلستان کې د ماشوم زیږون په اړه؛ د کډوالو لپاره الرښودیو فلمي الرښود تولید کړی

 ژبو کې. 

Maternity Action   یو تخصصي سازمان دی چې په انګلستان کې د مورکېدو حقونو په اړه سپارښتنې وړاندې کوي. دوی

 ې کوي. د کډوالو لپاره د مورکېدو د مالتړ حقونو او ګټو په اړه مشخص معلومات وړاند دلته 

کېدای شي د امیندوارۍ، زیږون او له زېږون وروسته    Community Doulasځینې میرمنې په دې هم پوه شوي چې 

دا ډاډ ترالسه کوي چې امیندواره میرمنې او خلک د آګاهانه انتخاب   A Doulaپړواوونو کې د مرستې یوه ګټوره سرچینه وي. 

 او ملګرتیا مالتړ لپاره دوامداره پاملرنې او زده کړې ترالسه کوي. 

 

 د امیندوارۍ ضایع کېدل: 

                                            امیندوارۍ ضایع کېدل تجربه کړې وي، د دې لپاره هم د مرستې سرچینې شته.  که تاسو د 

سره خبرې    GPه وي چې د خپل  معلومات چمتو کوي او دا هم ښایي اړین  (Miscarriage Associationسقط ټولنه )  د

 وکړئ. 

 

 

 د ذهني روغتیا خدمتونه 
د فزیکي روغتیا ترڅنګ، ذهني روغتیا هم د عمومي روغتیا او هوساینې لپاره په ورته کچه اړینه پیژندل شوې. په انګلستان کې  

د کې شیانو ته د غبرګون  خلک د رواني روغتیا اصطالح د دې لپاره کاروي چې د خپل فکر کولو، احساس کولو یا په خپل ژون 

ښودلو طریقه تشریح کړي. د رواني روغتیا ستونزې کیدای شی هغه اندیښنې چې مونږ ټول یې د ورځني ژوند د برخې په توګه  

یې د رواني روغتیا ستونزې   1لویانو څخه  6تجربه کوو، یا ډیرې جدي او اوږدمهالې ستونزې وي. په انګلستان کې له هرو 

 د خلکو لپاره عادي خبره ده چې مرسته ترالسه کړي او هیڅ د شرم وړ کوم شی ندی.  تجربه کړې او دا 

کوالی شي د عاطفي او ذهني روغتیا لپاره وړیا مشوره او درملنه   GPsکې وړیا دي.   NHSذهني روغتیایي خدمتونه په 

مهم دی. د ذهني روغتیا ځینې خدمتونه شته  ورکړي او دا د دوی په دنده کې د فزیکي روغتیا په اړه د مشورو ورکولو په څیر 

                                                                       چې خلکو ته اجازه ورکوي چې ځانونه ورته راجع کړي، لکه 

https://www.nhs.uk/pregnancy/trying-for-a-baby/signs-and-symptoms-of-pregnancy/
https://www.nhs.uk/pregnancy/
https://www.birthrights.org.uk/factsheets/
https://maternity.cityofsanctuary.org/resources/childbirth-in-the-uk-a-guide-for-refugees/film-translations
https://maternityaction.org.uk/advice/refugees-maternity-rights-and-benefits/
https://www.doulaswithoutborders.com/
https://www.miscarriageassociation.org.uk/information/
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خو په ځینو  ، (Improving Access to Psychological Therapiesدرملنې ته د السرسي غښتلي کول )رواني 

لخوا راجع کېدلو ته اړتیا   GPمواردو کې به تاسو د ذهني روغتیا او رواني درملنې خدمتونو ته د السرسي په موخه د خپل  

 ولرئ. 

ده چې ډیری وختونه په انګلستان کې پدې اړه خبرې کولو لپاره   تاسو ښایي په دې هم وپوهېږئ چې ذهني هوساینه یوه اصطالح 

کارول کیږي چې مونږ څنګه احساس کوو، مونږ د ورځني ژوند سره څنګه تعامل کوو یا دا مهال څه احساس لرو. ښه ذهني  

ي هوساینه کېدای شي  هوساینه پدې معنی نه ده چې تاسو تل خوشحاله اوسئ یا د خپلو تجربو څخه اغېزمن نه شئ. خو ضعیفه ذهن 

 د ورځني ژوند سره تعامل ډېر ستونزمن کړي. 

       د هوساینې غښتلي کولو په موخه د الرښوونو سره یوځای په څو ژبو ( Doctors of the Worldد نړۍ ډاکټرانو )

 د کړي. تولی  ژباړل شوي سرچینې

Mind   له کوم ځای څخه پېل کړو په  د ذهني روغتیا یو ملي خیریه بنسټ دی. دا چې د ذهني روغتیا ستونزې لپاره د مرستې لټه

 به شمول دوي په خپله وېب پاڼه کې یو لړ معلومات لري.  اړه د یو الرښود 

NHS  په اړه د الرښوونو چمتو کولو لپاره ډیزاین شوې.  د ذهني روغتیا پاملرنې ب پاڼه لري چې یوه ځانګړې وی 

  دلتهد ذهني روغتیا د مالتړ او درملنې خدمتونه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ دا  د کډوالو شورا )انګلېنډ( په ځینو سیمو کې 

 چیک کړئ. 

ترڅو د کډوالو مالتړ   د ذهني روغتیا خدمتونو ته السرسی ستونزمن کیدالی شي او ټول خدمتونه هم په سمه توګه ندی چمتو شوي

وختونه د ارزونې یا درملنې خدمتونو لپاره د انتظار اوږد قطارونه جوړېږي، او مالتړ ته د السرسي  چمتو کړای شي. ځینې 

 الرې پیچلې کیدای شي. 

 که تاسو داسې و انګېرئ چې تاسو په یوه بحران کې د ذهني روغتیا مالتړ ته اړتیا لرئ، نو کوالی شئ: 

 )یواځې انګلېنډ( سره اړیکه ونیسئ   ( Mental Health Crisis Teamذهني روغتیا بحران ټیم ) ه ایز  د خپل سیم -

 ته زنګ ووهئ  116 123کولو لپاره سره د خبرو  سامریانو د  -

ته زنګ ووهئ خو چې دا بیړني حالت نه   111که تاسو د خپلې ذهني روغتیا لپاره سمدستي مرستې ته اړتیا لرئ، نو  -

 وي 

د بیلګې په توګه، دوي خپل ځان په جدي توګه ټپي   – ته زنګ ووهئ که چیرې د یو چا ژوند په خطر کې وي 999 -

 خوړلی یا تاسو مطمئین نه یاست چې تاسو به خپل ځان یا بل څوک خوندي وساتلی شئ. کړی یا یې له حده ډېر  

 د ذهني روغتیا بیړني حالت ته باید د فزیکي هغې په څیر جدي پاملرنه وشي. تاسو به د بل چا وخت نه ضایع کوئ. 

 

  

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-psychological-therapies-service/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wellbeing-guidance/
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/seeking-help-for-a-mental-health-problem/where-to-start/
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/seeking-help-for-a-mental-health-problem/where-to-start/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.refugeecouncil.org.uk/service-category/mental-health/
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline
https://www.samaritans.org/
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