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 ندیکردن یوه کانی په ژماره

 ☎ )ردبۆسویچ(
Blawarthill Hospital 0141 211 9000 

The Beatson West of Scotland 
Cancer Centre 

0141 301 7000 

 

Drumchapel Hospital  0141 211 6000 

Gartnavel General Hospital 0141 211 3000 

Glasgow Homeopathic Hospital 0141 211 1600 

Glasgow Royal Infirmary 0141 211 4000 

Inverclyde Royal Hospital 01475 633777 

Lightburn Hospital 0141 211 1500 

Mansionhouse Unit 0141 201 6161 

Mearnskirk House 0141 616 3742 

Royal Alexandra Hospital 0141 887 9111 

Southern General Hospital 0141 201 1100 

Stobhill Hospital 0141 201 3000 

The Princess Royal Maternity 0141 211 5400 

Vale of Leven 01389 754121 

Victoria Infirmary 0141 201 6000 

Western Infirmary 0141 211 2000 
 

 .  کار بھنه ق به ی ده تی ڕله رکات پویست بوو خزمه ھه      
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ندامانی   تۆ، ئه  ڕنونی پویست به وه کانی خواره  زانیارییه ارین که ھیواد ئمه
 کاتی ھاتن بۆ  توانن له  ده ی که و شتانه ی ئه باره رانی تۆ بدات له خوکه خزانت یا به

،  یه رانی یا پرسیارکت ھه  نیگه شنه رچه ر ھه گه ئه. ن ڕوانی بکه  چاوه خۆشخانه نه
ن  ده وی خۆیان ئه ڕی ھه وپه  ئه ندانی ئمه کارمه.  وه  ئاگادار بکه دوودی ئمه  ب تکایه

 .ن تیت بده  یارمه که
 

  وره گهی ۆگالسگ  لهس ئ.ئچ.یرانی ئن کانی قه ته شی خزمه ستی به به مه
 :  که یه وه ئه) NHS Greater Glasgow and Clyde(و کالید 

 و ،بین بکاتندروستی بۆ تۆ دا کانی پاراستنی ته پداویستیه •

 زیاتر  یه کان ھه خۆشه  بۆ نه ی که تانه و خزمه تی ئه  و چۆنایه وام ڕژه رده به •
 .بکات

 

  خۆشخانه پش ھاتن بۆ نه
 :چت  بیر نه ت له وه ی خواره مانه ئه

کانی تۆ   نامه رکت داوا بکه ندامانی خزان یا براده  ئه کک له  یه له •
 .ت بت که خانووهربگرت و ئاگاداری ئاسایشی  وه

تی دارایی  ر یارمه گه  ئه-  وه نشینی ئاگادار بکه ی کار و خانه رمانگه فه •
  نگه  چونکا ڕه  و داوای ڕنونی بکه  بکه ندییان پوه یوه گری په رده وه
ی  تییانه و یارمه ر ئه سه بت له ری ھه  کاریگه خۆشخانه  نه ونرانی تۆ له خه
 .گری ریده  وه که

تی  یه ریی کۆمه رستاری و یاریده ی په رمانگه ر پویست بوو فه گه ئه •
ک  تییه  یارمه شنه رچه  ھه ت به باره سه ( وه ی خۆتان ئاگادار بکه که چه ناوه
 ).ران و ھتد خوکه ، به وه  ماه له

 

 : وه  ئاگادار بکه وه ی خواره تانه م بابه ش له رپرسانی به  به تکایه

کوو تاو، سکچوون،   وه بووه کت ھه خۆشییه ر نه  ھه ییانهم دوا ر له گه ئه •
 .ی پستی که  یان له  زیپکه رجۆره  یان ھه وه ڕشانه

 . یه ت ھه ی تایبه سته ره  که ر پویستت به گه ئه •
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ر بت   کاریگه مه  ئه یه وانه ری، چونکا له خوکه سکی به  کهر تۆ خۆت گه ئه •
 .ساندنی تۆ  یان ھه شخانهخۆ  نه واندنی تۆ له ر خه سه له

ک بۆ  تییه  یارمه ر جۆره کی یا ھه رگی زاره  وه ر پویستت به گه ئه •
 . یه ندیکردن ھه یوه په

  خۆشخانه ھاتن بۆ نه

 ڵ خۆت بھنی گه چ شتک له

 : ڵ خۆت بیھنی گه وێ له  بته نگه  ڕه  له ند شت نووسراوه  چه  لیستک له وه  خواره له
 گرتنی تۆر ی وه نامه •

کان و  کوو ڤیتامینه ھنی وه  کاری ده  ئستا به ی که رمانانه و ده موو ئه ھه •
واکانی خۆت و  موو ده کرێ لیستی نوی ھه ر ده گه ئه. کان  گیاییه رمانه ده

م   ئه خۆشخانه  نه وتن له ی خه  ماوه  له یه وانه له.   کارھنانیان بھنه تی به چۆنیه
 . کار بھنرن رکردنی تۆ به سه ه بۆ چار رمانانه ده

 ک خاولی ژی و یه لی پاکه لوپه که •

  و و پیژامه جلی شه •

 مپایی و و ده جلی خه •

  ر پویسته گه ی، ئه که  و جگه چاویلکه •

و  ربردنی کات له سه  بۆ به لی دیکه  یان شتگه وه پرتووک یا گۆڤار بۆ خوندنه •
 .یت خۆشخانه  نه  له ی که ماوه

ری  سه  ناوت له  که ڵ خۆت بھنه گه فرک له  ده ، تکایه م دایه  ده قمت لهر تا گه ئه •
 . نوی یه کانت بخه ی ددانه وه نووسرابت بۆ ئه

 ی که بیستۆک و جگه •

ڵ خۆت  گه  له  داوایان کردووه خۆشخانه ندانی نه  کارمه  که ر شتکی دیکه ھه •
 بیھنی

ی   ماوه  له نگه  ڕه  یا کلینیک که خۆشخانه ردانی نه کانی سه کانی واده کارییه ورده •
 . ڕوو بدات خۆشخانه  نه وتنی تۆ له خه

مک  نیا که  ته مه ر ئه به ، و له  سنوورداره خۆشخانه  نه ل له لوپه گرتنی که ی ھه جگه
 . ڵ خۆت بھنه گه رگ له جلوبه
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 ھنی ڵ خۆت نه گه شتک له چ
  ھنه ڵ خۆت مه گه کراو له غه ده ی قه ی و مادهلکول کی ئه یه وه  خواردنه ھیچ جۆره
 . خۆشخانه  نو نه یته ین بیبه  ناده  ڕگه چونکا ئمه

 
 نرخ  و شتی به پاره
 .   ھنه ڵ خۆت مه گه خسی له لی شه لوپه نرخ، خشل، و که ی زۆر، شتی به پاره

خسیی تۆ،  لی شه هلوپ  زیاندیتنی که ر به رانبه رپرسیار نابت به  ھیچ به خۆشخانه نه
ندانی   کارمه سپری به ستی پاراستن ده به  مه لی خۆت به لوپه  که  کات که  له بجگه

 . خۆشخانه نه
 
فۆنی، کینی  له ندیی ته یوه بت بۆ په  ھه مک پاره  که  پویستت به یه وانه له •

 .، و ھتد ڕۆژنامه

ستی  به  مه  به یه وانه نی لهڵ خۆت بھ گه ی زۆر له نرخ یان پاره ر شتی به گه ئه •
ستار یا مامای خۆت  ره  په  له تکایه. مانات شی ئه  به پاراستن بسپردرن به

 کاتی  له .نجام بدات  ئه سته به م مه پویست بۆ ئهکاریی  ئاماده  داوا بکه
.  تۆ  به م شتانه ی ئه وه ین بۆ دانه که  پویست دهکاریی ئاماده  ساندن ئمه ھه
شی   به  به  سپردراوه ی که خته  نه و پاره  ئه  ئاساییانه  ئمه  که  بزانه هتکای
 . تۆ  به وه ینه ده ی چک ئه  شوه مانات به ئه

ت  که  پاره م له  بکی که وه  پشه یاندن له سمی دا ب ڕاگه  کاتی ڕه توانی له ده •
 ئاگادار  تر ئمه کاتژمر زوو24بت  م بۆ بی زۆر ده به  وه ربگریته وه
 . وه یته بکه

 
 وتن ی فریاکه یاره مبۆالنس یا سه ئه
وتن  ی فریاکه یاره مبۆالنس یا سه  ئه ر ھۆکاری پزیشکی، پویستت به به ر له گه ئه
  سته به م مه پویست بۆ ئهکاریی  ئامادهتوانن   ده خۆشخانه ندانی نه ، کارمه یه ھه
ر  به  له نیا کاتک که مبۆالنس ته ی نو ئه  جگهمبوونی  ھۆی که به. ن نجام بده ئه

درت سواری   ئه خۆش ڕگه سانی ھاوڕی نه  که ھۆکاری پزیشکی پویست بت به
  وتن نییه ی فریاکه یاره مبۆالنس یا سه  ئه ر چیتر پویستت به گه ئه. مبۆالنس ببن ئه
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  و، ناونیشان، ژماره و نا1333 389 0800ی   بۆ ژماره فۆن بکه له ج ته ستبه ده
 .وان  ئه  به  بده خۆشخانه  نه رگیرانی خۆت له وتی وه فۆن و ڕکه له ته
 
 

  خۆشخانه  نه وتن له ی خه  ماوه له

 کان  پزیشکییه بوونی زانیارییه نھنی

 بۆ NHS ڕساکانی  ند بن به  پابه رکدارن که  پی یاسا ئه ندان به موو کارمه ھه
 .خۆش کانی نه  نھنییه پاراستنی زانیارییه

 
کانی خۆت   پزیشکییه  بۆ پاراستنی زانیارییه ی شوازی ئمه باره وێ له ته ر ده گه ئه

چی بۆ   ده  که خۆشخانه رشیڤی پزیشکیی نه ری ئه به ڕوه  به  له زیاتر بزانیت، تکایه
ی   نامیلکه  لهک  کۆپییه  داوا بکه ندانی ئمه  کارمه کک له  یه ، یا له الی پرسیار بکه

 .ت پ بدات ڕنونی ئمه
 
 

  خۆشخانه  نو نه چیته  ده کات که

  که  و نامه رگرتنی تۆ دا نووسراوه ی وه  نو نامه  له مان شون که  بچۆ بۆ ھه تکایه
 و  وه نه ده کانی تۆ لک ئه ندان زانیارییه پاشان کارمه. رگرتن رپرسی وه  به  به بده

  وه ناوه بت پش چوونه  ده شه م به  دت بۆ ئه س که رکه ھه.  وه نه که پشتاستی ده
ژلی 'شی  به( کار بھنن   به وێ دانراوه  له کهست  ی ده وه ژلی خاونکردنه

 ). وه بخونه' ست  و خاونیی دهکمکۆنترۆی 
 

وان  ئه. کات ندان پشوازیت ل ده  کارمه کک له  یه که شه  نو به چینه  تۆ ده کات که
  خۆشخانه  نه وتن له ی خه  ماوه بت له  ده  تۆ که ن به ده  ئه کی ناسنامه یه بازنه

ت  که  یان بازنه وه ته ، کاڵ بووه یه ه کات ھه ر زانیارییه گه ئه. ستت بت  ده  له میشه ھه
کان  نده کارمه.  وه ش ئاگادار بکه ندانی به  کارمه کک له  یه وێ، تکایه که  و داده شله

 :  بۆ نموونه که ند پرسیارت ل ده ن و چه ده ش نیشانی تۆ ئه ئیمکانیاتی به
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ی  وه ران، و ئه خوکه ندامانی خزان و به  ناوی ئه وانه سی، له که زانیاریی تاکه •
رکردن  سه  چاره ت به باره کان سه  بیاره شدار بت له سک به وێ چ که ته  ده که

 . خۆشخانه  نه وتنت له ی خه  ماوه خوکردنی تۆ له و به

 واندنت ندروستیت و ھۆکاری خه ی پزیشکیی تۆ، بارودۆخی ئستای ته پشینه •

 ھنی  کاری ده  به رمانک که وا و ده  ده شنه ر چه ھه •

   تووشی بوویت م دواییانه  له ک که خۆشییه  نه ر جۆره ھه •

 ی نژادیت چه  بنه باری خۆت بۆ نموونه زانیاری له •

  ڵ خۆت ھناوته گه  له نرخ که ر شتکی به هھ •

  کی دیکه وانیه ر ناته کردن، بیستن یا ھه ر گرفتکی بینین، قسه ھه •

 
 .ین ت بۆ تۆ دابین بکه ی تایبه رسته توانین که ده – ڕان ر گرفتکی گه ھه •
  بۆ خواردن کی دیکه ر پداویستیه ر گرفتکی قووتدانی خۆراک یان ھه ھه •

 

 
 م؟ ب چی بکه بت ده  زانیاری، ڕنونی، و پاپشتیی زیاتر ھه ویستم بهر پ گه ئه

ن بۆ  ده وی خۆیان ئه ڕی ھه وپه کان ئه نده یت کارمه خۆشخانه  نه  له ی که و ماوه له
 .ن ن و پاپشتیت ل بکه تیت بده ی یارمه وه ئه
 

ک بۆ تۆ دابین  یه  شوه کانی چاودریی به ته  خزمه  که یه وه  ئه خۆشخانه تی نه سیاسه
نگی  رھه روونی، گیانی، فه یی، ده سته  جه موو پداویستییه ری ھه مده  وه بکرت که
 . کانی تۆ بت تیه یه و کۆمه

 
کانی تۆ  سییه که  تاکه  پداویستیه خۆشخانه  نه  که ند بوار ناو براوه  چه وه  خواره له

 :کات دابین ده
 
  ئینگلیزی نادون  به ی که خۆشانه و نه کی بۆ ئه ارهرگرانی ز تی وه خزمه •

 بیساکان  نا خۆشه  بۆ نه رگانی زمانی ئیشاره تی وه خزمه •

کانی تۆ  نگییه رھه  ئایینی و فه ڵ پداویستیه گه  له دابینکردنی خۆراکک که •
 گونجت ده
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نی تۆ بۆ تیدا  بۆ یارمه خۆشخانه نه) Chaplain(ڵ ئۆلیارانی  گه نگی له ماھه ھه •
 .ی وان باس بکه ڵ ئه گه کانی خۆت له رانی و پرسه ی بتوانی نیگه وه ئه

 ردانت بکات ی ئایینی تۆ سه ه  یان کۆمه ی کلیسه وه کای بۆ ئه تی و ئاماده یارمه •

و  ندی ئۆلیاری بۆ ئه  ناوه له) نگ بده (ندێ ژووری ئارام  ھهدابینکردنی  •
 . وه سنه  شونکی ئارام بحه وت له یانه  ده ی که رانه ردانکه خۆش و سه نه

 .ر پویست بت گه تی، ئه یه ریی کۆمه ی یاریده باره دابینکردنی زانیاری له •

 
  کک له ڵ یه گه توانی له وێ ده رکات بته  ھه خۆشخانه  نه وتن له ی خه  ماوه له
 .ی  بکه تانه م خزمه کک له ی، و داوای یه  بکه کان قسه ستاره ره په
 
ن بۆ  ده وی خۆیان ئه ڕی ھه وپه  ئه خۆشخانه ندانی نه کارمه:   بیر بت که ت له وه ئه
 .ن تیت بده  بکرت یارمه  که وه که ر ڕگایه  ھه ی له وه ئه
 

 زانیاری

نکی چاودری  ر الیه ی ھه باره  لهوێ تانه کانت ده  خزمه کک له ر تۆ یا یه گه ئه •
ستار،  ره ی په  ڕگه  له ی، تکایه  بکه  پزیشکی خۆت قسهڵ گه رمانی تۆ له یا ده

 . وتن دیاری بکه ماما یان سکرتری پزیشکی خۆت کاتک بۆ چاوپکه

تا  ره  سه بت ئمه ری ده رگه شته رمان یان نه ر شوازکی ده کارھنانی ھه بۆ به •
 .ربگرین تی تۆ وه زایه ڕه

  ی پ دراوه وه تی ئه سه رانی تۆ ده وکهخ کان یان به  خزمه کک له ر یه گه ئه •
 پی  شدار بت، به ندروستی تۆ به ی بارودۆخی ته باره کان له  بیاره  له که

ش ئاگادار  ندانی به  کارمه کک له بت یه ندام ده مئه ساالنی که وره یاسای گه
ی  یا نامهشداری  بهی  ، نامه تنامه کاله ی وه  ڕگه  له بۆ نموونه ( وه یته بکه
 )ت یومیه قه

. کان بگات  پزیشکیه نامه گه  به ستت به  ده  که یه ت ھه وه تۆ مافی ئه •
 .یت بت چی بکه  ده سته به م مه  بۆ ئه ت که ستار یا ماما پت ده ره رپه سه

   پویستت به ی که که ست ده ر ھه گه ئه.  یه رگرتنی ڕاوژت ھه تۆ مافی وه •
 . رپرسی چاودریی خۆت پرسیار بکه  ڕاوژکاری به  له ه تکای یه ڕنونی ھه
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ستاری خۆت  ره  په توانی له  ده یه واھیی پزیشکی ھه  گه ر پویستت به گه ئه •
 .ریبگری وه

 
 ی پزیشکی وه فرکردنی خوندکاران و لکۆینه

   له  ڕاھنانی کلینیکی و فرکردنی خوندکارانه  کاری ئمه شکی گرنگ له به
   که یه ی ھه وه تۆ مافی ئه.  کانی دیکه ستاری و پیشه ره کانی پزیشکی، په هبوار
ی پزیشکی  وه  ڕاھنانی خوندکاران یا لکۆینه کردن له شداریکردن یا نه ی به باره له

 پرسیارت ل  وه مباره نجامدانی راوژکاری، له  پش ئه پویسته. ی بیار بده
 .بکرت

 
 ست خاونیی دهژلی کۆنترۆی کم و 
ی کم  وه  بوبوونه بۆ پشگری له.   زۆر گرنگه خۆشخانه  نه کۆنترۆکردنی کم له

ش یان   نو به  دنه ی که ندانه ر و کارمه ردانکه سه  وخۆش نهو  ئهموو   ھه  له ئمه
.  کار بھنن ست به ی ده وه  ژلی خاونکردنه ین که که ھن داوا ده ج ده وێ به ئه
ستت دا و   ده  به کوو کرم بیساوه ستت و پاشان وه  ده  له  بپژنه م ژله زک لهتۆ

م   ده ست له کانی ژلی خاونیی ده فره ده.  وه  خۆی بۆ خۆی وشک ببته بھله
یدا  فری ژلت په ر ھیچ ده گه ئه.  یه  ھه که شه موو به ری ھه رانسه ش و سه رگای به ده
 . کان پرسیار بکه نده  کارمه کک له  یه بوو له هکرد یان گومانت لی ھ نه

 

 
 ش گۆڕینی به

  وه  بتگوازینه  پویست بت ئمه یه وانه ی چاودریی تۆ، له رنامه  به شک له کوو به وه
کانت و   خۆت، خزمه ین، ئمه  بکه م کاره ر بیار بت ئه گه ئه.  شکی دیکه بۆ به

 . وه ینه که رانت ئاگادار ده خوکه به
 

 کی تر یه خۆشخانه  بۆ نه وه گواستنه
  وه  بتگوازینه  پویست بت ئمه یه وانه ی چاودریی تۆ، له رنامه  به شک له کوو به وه

 خۆت،  ین، ئمه  بکه م کاره ر بیار بت ئه گه ئه.  کی دیکه یه خۆشخانه بۆ نه
 . وه ینه که رانت ئاگادار ده خوکه کانت و به خزمه
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 ر رانبه زی به گه ڵ ڕه گه ندن لهوا خه
 

  بیت، واته زی ده گه ڕه شکی تاکه  به  له خۆشخانه  نه واندنی تۆ له ی خه  ماوه له
  ندێ له  ھه م، له به. بن زی خۆت ده گه  ھاوڕه شه و به کانی ئه خۆشه موو نه ھه
کانی  شه به  رگرتن له  کاتی وه  له ت، بۆ نموونه  مومکین نییه مه کان ئه شه به

  رده  په کان به خته  ته شانه م به له.  ئیمرجنسین ی که تانه و حاه ت له چاودریی تایبه
 . وه ته کتری جودا کراونه  یه له
 

 ندان  کارمه ڕزگرتن له
 

ی یاسای  وه  لپچینه خۆشخانه ین و نه بووڵ ناکه س قه  که  له فتاری بزانه  ڕه ئمه
 . نده سه فتاریان ناپه  ڕه ی که سانه  کهو ڵ ئه گه کات له ده
 

  وه وتنه ر ئاگرکه رانبه  به یبوون له بوه
 

ڵ یا  ک دووکه یه  جگه ر له گه ئه. کرت وام کۆنترۆڵ و تست ده رده  ئاگر بهئاالرمی
  وه وتنه  کاتی ئاگرکه له.  وه کان ئاگادار بکه نده ج کارمه ستبه ئاگرت بینی ده

 .ی بت چی بکه  ده ن که  تۆ ده بهندان  کارمه
 
 کشان ره بوونی جگه خه ده قه

 

 

 
 
 
ندروستیی خۆت   تۆ بۆ ته  که نگاوکه  گرنگترین ھه ره نانی جگه الوه ودان بۆ وه ھه
 واندن ی خه  ماوه وێ له ته ونراوی و ده  خه خۆشخانه  نه ر له گه ئه. گری یده ھه

ی  باره  له ستاری پرسیار بکه ره ندانی په  کارمه  له  بنی، تکایه الوه  وه ره جگه
 ".کان ونراوه  خه خۆشه  بۆ نه ره نانی جگه الوه تی وه خزمه"

 
 

و   به مه ئه.  ره کردنی جگه خه ده تی قه  سیاسه  به نده  پابه خۆشخانه م نه ئه
وش و   حه و، له  نو ڕه ردگا، له م ده  ده  نو بینا، له  له  که واتایه

 . یه خه ده کشان قه ره  جگهNHSپارکینگی 
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 تی یه رانی کۆمه یاریده

وان  ئه. تکردنی تۆن ی خزمه تی ئاماده یه رانی کۆمه رکات پویست بت یاریده ھه
 : ن، بۆ نموونه  جیاجیاکان ڕنونی و زانیاریت پ بده  بواره توانن له ده
 تی دارایی ی یارمه باره زانیاری له •

 زران  دامه ست به یوه کانی په ته بابه •

 نگکردنی کاروباری نو ماڵ ماھه ھه •

کانی چاودریی   جۆراوجۆره ته ی خزمه باره سھنانی زانیاری له هد به •
 . کرت  دابین ده گه  نو کۆمه  له تی که یه کۆمه

 
 . ش پرسیار بکه ندانی به  کارمه  له رگرتنی زانیاری زیاتر تکایه بۆ وه

  
 خۆراک 

 

 
 
 
 
 

 کان خۆشه  نه وا به کانی پدانی ده خوله
 

ر کردبوو یا  به نگی له وانی ڕه رخه روانکی ئه  به کت بینی کهستار ره رکات په ھه
، ’protected drug round‘ نووسرابوو  بوو که ک ھه یه ی نیشانه که ر جله سه له
م   ئه ت که ران ده ردانکه کان و سه خۆشه ، نه ندانی دیکه  کارمه  به م نیشانه ئه
وان  کانن و نابت موزاحیمی ئه خۆشه ه ن وا به رقای پدانی ده  سه ستارانه ره په

ی  وه ی بۆ ئه نگی خۆت ل بده توانی زه بت ده تی ھه  یارمه ر پویستت به گه ئه. ببیت
 . وه  ھاناته  بته خۆشخانه ندانی نه  کارمه ککی تر له یه
 
 

ی خواردنی خۆت  وه دات بۆ ئه  تۆ ئه  لیستک به خۆشخانه نه
ی  باره زانیاری له"ی   نامیلکه وه مباره بۆ زانیاری زیاتر له. بژری ھه

  م نامیلکه ئه.  وه بخونه" کان خۆشخانه  نه ندروستی له خۆراک و ته
ڵ،   خۆراکی حه خۆشخانه وێ نه ر بته گه ئه.  یه ش دا ھه  نو به له

 .کات و گیایی بۆ تۆ دابین ده) ھوودی ی یه حه(کۆشر 
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 خۆش رگی نه شۆردنی جلوبه

ڕکخراوی .   نییهخۆش رگی نه تک بۆ شۆردنی جلوبه  ھیچ خزمه خۆشخانه  نه له
کی  یه  نامیلکه)Health Protection Scotland(ند  ندروستیی سکۆتله چاودریی ته

سانی  ؛ ڕنونک بۆ که وه  ماه رگ له شۆردنی جلوبه' ژر ناوی   له  کردووه ئاماده
  له. 'وان کانی ئه کانی چاودری و خزمه نده  و ناوه خۆشخانه  نه وندراو له خه
 .ت پ بدات م نامیلکه ک له  کۆپییه ری خۆت داوا بکهستا ره په
 

 کان خۆشه تی نه کانی تایبه ته خزمه
  شتکینی گارییه

توانی  تۆ ده. ڕنن گه کی شتکین ده موو ڕۆژک گارییه کان ھه شه  به ندێ له  ھه له
 . و ھتد بکی ره وچه ، گۆڤار، شه  ڕۆژنامه م گارییه له
 

 کانی ئۆلیاری ته خزمه

دڵ  رده سک ده ڵ که گه  نھنی له وێ به  بته نگه ی ڕه خۆشخانه  نه  تۆ له ی که و ماوه هل
رانی   ھۆی نیگه بته  ده رشتک بت که ی ھه باره توان له دی نھنی ده رده ده. ی بکه
کانی   نیگرانیه ن گوێ بگرن له  ئاماده خۆشخانه ئۆلیارانی نه. رۆشیی تۆ و په
کان و  خۆشه موو نه ن بۆ ھه تیی سۆزداری و گیانی دابین بکه ارمهکان و ی خۆشه نه
کان  شه وام به رده  به خۆشخانه ئۆلیارانی نه.  وه ڕکه ر بیر و باوه  ھه ران به ردانکه سه
  ی، له  بکه وان قسه کک له ڵ یه گه وێ له ته ر تۆ ده گه م ئه ، به وه نه که ر ده  سه به
  خۆشخانه ئۆلیارانی نه.  تیمی ئۆلیاری ندی بکات به یوه  په  بکهستاری خۆت داوا ره په
  ی که تانه و حاه تن بۆ ئه ی دابین کردنی خزمه  کاتی نائاسایی دا ئاماده ھا له روه ھه

  یه ت ھه  شتکی تایبه  ھۆی بوا یا ئایینی خۆت پویستت به ر به گه ئه. ئیمرجنسین
ن بۆ  ده وی خۆیان ئه ڕی ھه وپه وان ئه ئه.  وه ر بکه ئاگادا خۆشخانه ندانی نه کارمه

 .ن کانی تۆ دابین بکه ی پداویستیه وه ئه

ی  وه نگیی پویست بکات بۆ ئه ماھه توان ھه ھا ده روه تی ئۆلیاری ھه تیمی خزمه
 .ردانت بکات ی ئایینی تۆ سه ه  یا کۆمه کلیسه

کوو   وهNHSکانی  ته  خزمه شکی له کوو به  وه خۆشخانه تیمی ئۆلیاریی نه
 .ك بپارزت کانی خه  نھنیه  زانیارییه  که رکداره  ئه ندانی دیکه کارمه
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 فزیۆن له ته
 .  تیڤی دانراوه خۆشخانه ی نه وه سانه کانی حه  ژووره ندێ له  ھه له
 

  خۆشخانه ڕادیۆی نه
 . یه  ھه انهخۆشخ تی ڕادیۆی نه  خزمه خۆشخانه کانی نه شه  به ندێ له  ھه له
 
 ندی یوه په
  پۆست به  
 
 
 
 
 
 فۆن له  ته به 

 

 
 
 
.  کار بھنی فۆنی مۆبایل به له توانی ته ترسی بت ده  بمه ی که و شونانه نیا له ته
  وێ موبایل به توانی له دات ده  نیشان ئه  که  داکوتراوه ندێ نیشانه ن ھه م شونانه له

ت پ  و شونانه ی ئه ش داوا بکه ندانی به  کارمه توانی له ھا ده روه ھه. کار بھنی
کانی  خۆشه یی نه کارھنانی مۆبایل ئاگاداری ئاسووده  کاتی به  له تکایه. ن نیشان بده

گرتن  کان، ونه خۆشه موو نه سی ھه که رمی تاکه ستی پاراستنی ھه به  مه به.  تر به
 . یه خه ده  قه خۆشخانه کانی نه موو شونه  ھه  مۆبایل له به
 
  خۆشخانه ڵ نه گه فۆنی له له ندیی ته یوه په

 خزمان یا  کک له نیا یه ، و ته خۆشخانه  نه ن به ندی بکه یوه م په  زۆر که تکایه
ی خزان و  ندامانی دیکه  ئه  که و داوا بکه  ئه له. ندی بکات یوه رانی تۆ په براده

ی سیستمی پۆستی   ڕگه کرێ له  ده ره سه  پوویان له ی که و نامانه ئه
توانن  کانت ده هر ندامانی خزان و براده ئه.  پۆست بکرن  خۆشخانه نه

ڵ  گه واوی خۆیان له  ناوی ته  داوایان ل بکه تکایه. ت بۆ بنرن نامه
  رفی نامه ر زه سه  ڕوونی له  به خۆشخانه ش و ناونیشانی نه ی به ژماره

 .بنووسن

کان  شه  به ندێ له ھه.  یه یی ھه فۆنی پاره له کان ته شه موو به  ھه له
ش  مان به  ھه فۆن له له توانی کارتی ته ده.  یه یان ھه فۆنی کارتی له ته

 .بکیت
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ندانی   کارمه  که  بزانه وه  ئه تکایه.  وه  حای تۆ ئاگادار بکاته کانت له هر براده
 .نن یه گه فۆن ڕاده له  ته ندێ زانیاریی سنووردار به نیا ھه  ته خۆشخانه نه
 
 

  ترکانی هزانیاریی

 ندروستی کانی زانیاریی ته نامیلکه

ندروستی،  کان، بارودۆخی ته هت ی خزمه باره  له یه  ھه ندێ نامیلکه  ھه خۆشخانه  نه له
 .ت و باشترکردنی پاکژی کان، دۆخی تایبه رمانه ده
 

 )Health Rights Information Scotland(ند  کانی سکۆتله ندروستییه  ته ڕکخراوی مافه
خۆش، پاراستنی  ی ڕازیبوونی نه باره  له وه ته ی بو کردوه ند نامیلکه ھا چه روه ھه

ی جیا  ندێ نامیلکه ھه. کان  پزیشکییه گه  به یشتن به سگه ان، و دهک  نھنیه زانیارییه
  تکایه. بت ی ھه م نامیلکانه بت ئه  ده شی ئوه به.  یه  ساڵ ھه16خۆشانی ژر  بۆ نه

 . ش پرسیار بکه ندانی به  کارمه  له وه مباره له
 

 تبینی و پشنیار

   جیاجیاکانی خواندنی تۆ له نه یهی ال باره کانی تۆ له  تبینی و پشنیاره ئمه
  ک الی ئمه کوو یه رنی وه رنی و نه تبینی ئه. گرین رده ند وه  ھه  به خۆشخانه نه
 . نرخ و گرنگه به

سکا 

  جگه.   بکه ستا یا ماما قسه ره رپه ڵ سه گه  له  تکایه یه کت ھه ر سکایه ر ھه گه ئه
ر پویست بوو  گه ئه.  یه کان ھه شه موو به  ھه هی ڕنونی سکا ل ، نامیلکه مه له

 .  بکه م نامیلکه کی ئه داوای کۆپیه
 
 خۆ ربه تیی سه اوژ و یارمهڕ

خۆ دابین  ربه تیی سه تی ڕاوژ و یارمه خزمه) CAB(ی ڕاوژی ھاوتیان  سته ده
ی ناونیشان توان تۆ ده. ن وت سکا بکه یانه  ده ی که سانه و که موو ئه کات بۆ ھه ده

 .ی یدا بکه فۆن په له  نو پرتووکی ته  له تان له که ـی ناوچهCABفۆنی  له  ته و ژماره



 17 ی ڕه الپه

 ساندن ھه

 .ساندن کانی ھه نگ کردنی کاره ماھه ین بۆ ھه که  ده ڵ تۆ قسه گه  له ئمه •

 . یه خۆش ھه ساندنی نه ی ھه باره  له ندێ نامیلکه کان ھه شه  به ندێ له  ھه له •

ی  وه ی ئه باره ین له که  ده ندامانی خزانت قسه  ئه کک له ڵ خۆت یا یه گه  له هئم •
 . بت یا نه تی ده  یارمه  پویستت به وه  ماه ساندن له  دوای ھه  له که

  وه نه کانی تۆ ئاگادار بکه ره توانن خزم و براده ستاری ده ره ندانی په کارمه •
ن بۆ  نگی پویست بکه ماھه ی بتوانن ھه وه ن، بۆ ئهسن  تۆ ھه  بیاره ی که وه له
 .ی  بکه م کاره توانی خۆت ئه ، یا ده وه  بۆ ماه وه ڕانه گه

  وه رمانه وا و ده  ده ر بیار بت تۆ به گه  ئه–نگی پزیشکی  ماھه ھه •
  مه  له جگه. درت  تۆ ئه  ڕۆژ به7م  وای پویست بۆ النی که  ده،سندری ھه

وا و  و ده کانی ئه کارییه  ورده درت که  تۆ و پزیشکی گشتیی تۆ ئه ک به یه نامه
ی  رنامه ی به کانی دیکه کارییه ڵ ورده گه  له  نوندراوه ی که رمانانه ده

ی  کانی دیکه کارییه ورده.  ساندنی تۆ تدا نووسراوه رکردن و ھه سه چاره
 .تۆنردرت بۆ پزیشکی گشتیی  رکردنی تۆ ئه سه چاره

   که یه یان ھه سانه و که ت به ڕوانی تایبه کان ژووری چاوه خۆشخانه  نه ندێ له ھه •
وێ  له  خۆشخانه ھشتنی نهجتوانن پش  کان ده خۆشه سندرن و نه ده ھه

  نگه  ڕه  که یه خۆشانه و نه  بۆ ئه ڕوانییه م ژووری چاوه ئه. ڕوان بن چاوه
ڵ خۆیان  گه ی له وه وا بن بۆ ئه رگرتنی ده ڕوانی ھاتنی ئۆتۆمبیل یا وه چاوه
 . وه نه بیبه

 
 کانی دواتر ڤیزیته

  ر له  به م واده ، ئه یه رپی ھه وتنی سه کی چاوپکه یه  واده ر پویستت به گه ئه
 .نردرت بۆت  پۆست ئه ی به که کرت، یا نامه ساندن بۆ تۆ دیاری ده ھه
 

 تچووی ھاتوچۆ

  وه ـه)Highlands & Islands(ندز  ندز و ئایله  ھایله  له ی که انهخۆش و نه موو ئه ھه
   تچووی ھاتوچۆ به شک له موو یان به ی ھه وه ڕاندنه توانن داوای گه دن ده

 .ن ی گشتی بکه وه سیستمی گواستنه
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تی کردیتی خزان، پشتیوانی   یارمه  که یه خۆشانه و نه نیا بۆ ئه  ته وه ی خواره مانه ئه
 .گرن رده مداھاتی وه تی که داھات یا یارمه

  ک که یه  نامه ، بۆ نموونه ڵ خۆت بھنه گه کانی شیاوبوونت له گه  به تکایه •
، کارتی HC2واھی  تیی داراییت، گه رگرتنی یارمه لمنت تۆ شیاوی وه بیسه
NHSری  نابه  باج، کارتی تۆماری په  بۆ ئازادبوون له(ARC). 

   تکایه خۆشخانه ی بۆ نه که ی گشتی ھاتوچۆ ده وه می گواستنه ته سیس ر به گه ئه •
 . بگره  الی خۆت ھه  کارت ھناوه ر به فه نده مه  بۆ پاس و شه ی که و بلیتانه ئه

 ئۆتۆمبیلی خۆیان  ی که خۆشانه و نه  به وه ینه نزین بده ی به توانین پاره  ده ئمه •
 .  کار ھناوه به

سی ھاوڕش  ک که توانن داوای تچووی ھاتوچۆی یه ا دهت د ندێ حاه  ھه له •
 .  ن بکه

 . وه تچووی کری تاکسیت پ نادرته •

 . ستار یا مامای خۆت پرسیار بکه ره  په بۆ زانیاری زیاتر له •

 
 ران خوکه  به تیدانی یارمه

 

ا ر، خزم ی  ھاوسه  که یه سه و که ر ئه خوکه ی؟ به که خو ده سک به ئایا تۆ که
باری  ندامی ناتوان کاره مئه خۆشی، الوازی یا که  ھۆی نه که بهری خۆی  براده

کتری   یه  یا جیا له وه وان پکه  ئه یه وانه له. کات  خو ده بهج بکات  خۆی جبه
ندی  ، ناوه یه تی ھه  یارمه خوکردن دا پویستت به  کاری به ر تۆ له گه ئه. بژین

وان  ئه. تیت بدات توان یارمه  ده)Local Carers Centres(  رانی ناوچه خوکه به
تی  رفه ده:  ن، بۆ نموونه تی بۆ تۆ دابین بکه ند بوار دا یارمه  چه توانن له ده

ت، پاپشتی  ندین بابه ی چه باره پشوودان، وچانی کورت، زانیاری و ڕنونی له
 . ر کهخو کانی پاپشتی به  گرووپه یشتن به سگه سۆزداری و ده

 
   ژماره ی خۆت به رانی ناوچه خوکه ی به ی ناوه باره رگرتنی زانیاری زیاتر له بۆ وه

 ھی زانیاری و پشتیوانیی   به ندی بکه یوه په 6504 353 0141فۆنی  له ته
 .ران خوکه به
 



 19 ی ڕه الپه

 تیی دارایی یارمه
توانن   ده که  یه  ھه ی ئوه که  ناوچه تی ڕاوژی دارایی له ندی خزمه ند ناوه چه
. ن تی پشتیوانیی خۆڕایی و نھنی بۆ تۆ دابین بکه کان خزمه  داراییه ته ی بابه باره له

 : وه ی خواره تانه م بابه توان بریتی بت له کان ده ته خزمه
   مافی خۆته ی که  داراییه تیه و یارمه تی بۆ داواکردنی ئه یارمه •

 تیی دارایی واکردنی یارمهکانی دا ی فۆرمه وه تی بۆ پکردنه یارمه •

 تیی دارایی دا ی یارمه ی داخوازنامه وه  پداچوونه  تۆ له تی و پاپشتی له یارمه •

 تی تۆ رایه  نونه کان به رزه نقه ڵ خاوه گه وتوبژ له •

 کانت کانی دواخستنی حسابه رییه گه  ئه ی ڕگه وه لکدانه •

 ی که رجی ده  خه ی که و پارانه تیدانی تۆ بۆ یاداشت و کۆنترۆڵ کردنی ئه یارمه •

 تیی یاسایی دابینکردنی یارمه •

 Money(ند  تی ڕاوژی دارایی سکۆتله ندی خزمه یداکردنی نزیکترین ناوه بۆ په

Advice Scotland Service(0141فۆنی  له  ته  ژماره  به ندی بکه یوه تان په که  ناوچه  له 

  .  بکهwww.moneyadvicescotland.org.ukڕی  ردانی ماپه یان سه 0237 572
 
 ران ردانکه ندێ زانیاری بۆ سه ھه

   له ش تکایه ردانی به بۆ زانینی کاتی سه. گۆڕدرت وام ده رده ردان به کاتژمری سه
 . ستار یان مامای خۆت پرسیار بکه ره په
 

 : بن وه ی خواره م ڕنونیانه ی ئه بت گۆڕایه ران ده ردانکه سه
  کی گشتگیری دیکه خۆشیه نزا یان نه نفلوه ت، ئه مه وشی ھهر تۆ تو گه ئه •

  کک له  یه ر دنیا نیت له گه ئه.  که خۆش مه ردانی نه  سه ، تکایه بوویته
 . ڕنونیت بکات ستاری داوا بکه ره ندانی په کارمه

ی  وه  ژلی خاونکردنه ش تکایه ی به وه ره ده  یان چوونه وه ناوه  کاتی ھاتنه له •
   له  بپژنه م ژله تۆزک له.   کار بھنه  به رگا دانراوه م ده  ده  له ست که ده
 خۆی بۆ خۆی  ستت دا و بھله  ده  به کوو کرم بیساوه ستت و پاشان وه ده

 . وه وشک ببته
 . که خۆشه ردانی نه س بچن بۆ سه  که2نیا  بت ته ر جار ده ھه •

http://www.moneyadvicescotland.org.uk
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 و  نیشه کان دامه خته ر ته سه راستنی خاونی لهستی کۆنترۆی کم و پا به  مه به •
 . دانراون  که  کار بھنه  به و کورسییانه ئه

 باوک و دایک   ه وه شه  نو به بت کات ببرنه نیا ده  و ساوا ته مندانی کۆرپه •
  وه مباره  له وه  پشه  له  تکایه. گونجاوی بزانن ستاری به ره ندانی په و کارمه

سکی  ڵ که گه  له که بت منداه ده درا،  ر ڕگه گه ئه.  نگی بکه ماھه ش ھه هڵ ب گه له
  . ژر چاودری بت وام له رده ساڵ بت و به وره گه

 .کان کان و خزانه خۆشه سی نه که رمی تاکه  ھه  ڕز بگرن له تکایه •

  ن چونکا حای زۆرک له که را مه نگ و ھه ک ده یه  ھیچ شوه  به تکایه •
 . کان خراپه خۆشه نه

 . یه خه ده  قه خۆشخانه وری نه وش و ده  نو بیناکان و حه کشان له ره جگه •

ڵ  گه  پشتر له ش، تکایه ی بۆ نو به به ڵ خۆت خۆراک ئه گه ر له گه ئه •
 . نگی بکه ماھه ش ھه رپرسیاری به ستار یا مامای به ره رپه سه

ستار یا مامای  ره رپه ڵ سه گه نگی له ماھه  ھه نیا به  کاتی نائاسایی ته ردان له سه •
 .کرت ش ده رپرسیاری به به

گی  گ ڕنون  و سه کوو سه ستگر وه گی ده  سه  له ڵ، بجگه ھاوردنی ئاژه •
 . یه خه ده ڕنونی نابیسا، قه

 . یه خه ده  یا قه وایه  ئایا ھاوردنی گوڵ ڕه  که ش بپرسه ندانی به  کارمه  له تکایه •

   که یه وه ر ئه سه  و کالید له وره  گالسکۆی گه  لهNHSندی  تی ناوه اسهسی •
م  ئه. کرت مول نه حه ک ته یه  ھیچ شوه  به نگزانه ڕه فتاری شه توندوتیژی و ڕه

  س که رکه بووڵ ناکات و ھه  و توندوتیژ قه فتاری بزانه  ڕه خۆشخانه نه
 .کرت ڵ ده گه سایی لهی یا وه ج بت لپچینه فتاری نابه ڕه

 کار  فۆنی مۆبایل به له توانی ته ترسی بت ده  بمه ی که و شونانه نیا له ته •
وێ  توانی له دات ده  نیشان ئه  که  داکوتراوه ندێ نیشانه ن ھه م شونانه له. بھنی

و  ی ئه ش داوا بکه ندانی به  کارمه توانی له ھا ده روه ھه.  کار بھنی موبایل به
کارھنانی مۆبایل ئاگاداری   کاتی به  له تکایه. ن ت پ نیشان بده ونانهش

سی  که رمی تاکه ستی پاراستنی ھه به  مه به.  کانی تر به خۆشه یی نه ئاسووده
  خۆشخانه کانی نه موو شونه  ھه  مۆبایل له گرتن به کان، ونه خۆشه موو نه ھه
 . یه خه ده قه



 21 ی ڕه الپه

رانی  ردانکه تی خزمان و سه ن یارمه  ئاماده میشه ه ھ خۆشخانه ئۆلیارانی نه •
   له ی تکایه  بکه وان قسه کک له ڵ یه گه وێ له ته ر ئه گه ئه. ن کان بده خۆشه نه

 تیمی  ندی بکات به یوه  په شی خۆت داوا بکه ستاری به ره ندانی په کارمه
 .ئۆلیاری

ن  که ردان ده و سه  شه ی که سانه و که  بۆ ئه  پاس دانراوه تکی ھاتوچۆ به خزمه •
، )Cambuslang(نگ  ، کامباسله)Glasgow City( شاری گالسگۆ  و له

 East(ت  ، دونبارتنشری ڕۆژه)Rutherglen(رازرگلن 

Dunbartonshire ( رنتفرووشیا ر)Renfrewshire (میشه ھه. ژین ده  
ۆن بۆ نزیکترین وت ب یانه  ده خۆشانک که  نه درت به ت ئه ویه وله ئه
ندامی  مئه سانی که ، که) ساڵ60رۆی  سه(ساچووان  ، به خۆشخانه نه

بۆ ڕزرڤی ھاتوچۆ بۆ نزیکترین . م داھات سانی ئه  و که،تۆماکراو
. 4027 128 0845: تی ڕزرڤ  ھی تایبه  به ندی بکه یوه ، په خۆشخانه نه

تا  ڕۆ ھه ی دوانیوه1   له مه شه نج تا پ مه  ڕۆژانی دووشه ندی له یوه کانی په ھه
ڕۆ   دوانیوه3.30تا  ڕۆ ھه ی دوانیوه1  ینی له  ڕۆژانی ھه ڕۆ، و له ی دوانیوه4

   له  تکایه خۆشخانه  نزیکترین نه  له  جگه لی دیکه بۆ ھاتوچۆ بۆ شونگه.  یه کراوه
 . ت  ھی تایبه  به ندی بکه یوه ڕۆ په ی دوانیوه3دوای 
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