
 

 

 

 اطالعات مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی در  

 
پزشکی.  براي  و درمان و خدمات دهد محرمانه بهداشت  به شما ارائه می    ملی )ان اچ اس(  خدمات بهداشت  Unitedدر پادشاهی 

 تو مجانيه .
 

کردن اطالعات و کمک به شما در مورد آن  ان اچ اس یک سازمان بسيار بزرگ است.  بخش ها و افراد مختلف زیادی دارد.  پيدا 

 می تواند دشوار باشد. 
 

در اسرع وقت شما می توانيد زمانی که شما به انگلستان  GPیک دکتر خانواده محلی است. شما نياز به ثبت نام با    GP GPچه 

در انگلستان وجود   GPبرای ثبت نام با  زمانی که شما بيمار هستند را ببينيد. هيچ هزینه ای GPمی رسند، بنابراین شما می توانيد  

 خود را وجود دارد.   GPندارد. هنگامی که شما ثبت نام, همچنين هيچ هزینه ای برای دیدن 
 

 بسيار بسياری از نيازهای بهداشتی، مهارت های پزشکی و درمان       در که است شرایط واجد  پزشکی پزشک یک او

در جامعه، برای همه، به صورت رایگان کار می کنند و قادر خواهند بود به شما در    GP های شيوه   است. دیده آموزش

ی  خدمات زایمان، ایمن سازی نوزاد و چک های بهداشتی، خدمات بهداشت روانی و همچنين دیگر خدمات بهداشت

    .rganise بيمارستان درمانo همچنين GPs  کند.کمک

 
فقط  لطفا   زیر.  GPشيوه های  توانند انتخاب کنيد برای ثبت نام با یکی از     خانواده شما می  می رسند و youهنگامی که شما در 

 عنوان ثبت نام با بيش از یک می تواند باعث سردرگمی و ممکن است شما را به تاخير انداختن گرفتن بهنام با یک عمل ثبت 

دارید، اما در صحبت کردن یا درک زبان انگليسی مشکل دارید، به کارکنان جراحی   GPاگر نياز به دیدن نياز دارید.    شماخدمات 

GP اده اند. شما برای این سرویس شارژ نمی شود. بگویيد. آنها قادر خواهند بود مترجمی را ترتيب د 
 

 تمام شيوه های زیر برای ثبت نام در دسترس هستند و همه به خدمات تفسير زبان دسترسی دارند.   
 
Holmhurst Medical Practice    Hawthorns Surgery 
12 Thornton Side       1 Oxford Road  
Watercolour Redhill RH1 2NP    Redhill RH1 1DT 
Telephone 01737 647070     Telephone 01737 762902 
www.holmhurstmedicalcentre.nhs.uk    www.hawthorns-surgery.nhs.uk 
 
Greystone House Medical Practice   Woodlands Road Surgery 
99 Station Road      5 Woodland Road 
Redhill RH1 1EB      Redhill RH1 6EY 
Telephone 01737 761201     Telephone 01737 761343 
www.greystonesurgery.nhs.uk    www.woodlands-surgery.nhs.uk 
 
Moat House Surgery      Wall House Surgery 
Worsted Green       Yorke Rd  
Merstham  Redhill RH1 3PN     Reigate RH2  9HG  
Telephone 01737 642207     Telephone 01737 244327 

www.themoathousesurgery.nhs.uk    www.wallhousesurgery.nhs.uk 
 
 

نالین و مجبور به بازدید از عمل انتخاب خود را  لطفا در صورت امکان به صورت آنالین ثبت نام کنيد.  اگر شما قادر به ثبت نام آ

 لطفا  ماسک بپوشيد.  
 

از انتخاب خود ثبت نام و شما نیاز به مشاوره بهداشتی و یا قرار مالقات با یک دکتر یا    GPهنگامی که شما به طور کامل در عمل 

می  شماقرار مالقات رزرو کني   برای انجام این کار  یهتو باید کنيد.   راه رفتن و صبرGP نمی تواند فقط در عمل y ou   پرستار 

 درخواست دارو. ا آنالین بروید و سوال بپرسيد، کتاب نقطه نظر و یا توانيد عمل تلفن و ی 
 

 خود را.  GPتمرین   به لطفا این را با خود را هنگامی که شما انگلیسی,  دیگری به زبان گونه اطالعات پزشکی از جای اگر شما هر 
 

و درخواست کمک.  این سرویس به    111زنگ بسته است، شما می توانيد GPشما نياز به کمک در زمانی که عمل جراحی  fمن 

و یا رفتن به نزدیکترین تصادف و اورژانس خود را      999اضطراری است شما می توانيد تلفن اگر  دسترسی دارد. مفسران زبان 

(A&E :) 

http://www.holmhurstmedicalcentre.nhs.uk/
http://www.hawthorns-surgery.nhs.uk/
http://www.greystonesurgery.nhs.uk/
http://www.woodlands-surgery.nhs.uk/
http://www.themoathousesurgery.nhs.uk/
http://www.wallhousesurgery.nhs.uk/


 
East Surrey Hospital 
Canada Avenue 
Redhill RH1 5RH 
Main telephone number 01737 768 511 
 

 به کجا برویم  اگر داشته باشي 

سرفه، سردرد، اما بدون تب و یا درجه حرارت  گلو درد، 

 باال
 اطالعات   www.nhs.netوب سایت ان اچ اس -
 داروسازی  -

 خود را  GPتلفن تمرین - درخواست دارو کنيد

 بعد.   تا روزتمرین بسته است صبر کنيد  GPاگر ، GPتلفن - در ذهنت احساس بدی داشته باش، مضطرب، افسرده 
 روز در هفته(  7ساعت،  24)باز کردن  500 802   0800تلفن -

https://www.healthysurrey.org.uk/mental-

wellbeing/adults/local-services 

احساس اضطراب بسيار، من نمی توانم زندگی کنم، می  

 خواهم بميرم )خودکشی( 
 111تلفن -

   650  0234  0800تیم بحران -

 انگليسی( )فقط  123  116سامری -

 A&Eبرو به بیمارستان -

تواند نفس بکشد، درد قفسه سينه یا درد شکم بسيار بد یا نمي

 اورژانس. 
 

   999تلفن -

 'A&Eبرو به بيمارستان ' -

 

http://www.nhs.net/
http://www.nhs.net/
http://www.nhs.net/
http://d73f92e2f2b0e26eec209f7db05fa9f974af5748/mailto%3A01895%2520206%2520800

