پیداچوونەوەی چاودیری بە پەلە -راو بۆچوونت چیە؟
فەرمانگەی تەندرووستی نیشتمانی لە لیڤەرپوول لە ئیستادا پئداچوونەوەیەک دەکات لەسەر ئەوەی کە چۆن هاووالتیان بتوانن ئامۆژگاری
تەندرووستی و چارەسەری بە پەلە یاخوود لەهەمان رۆژدا وەردگرن -ئاگاداری بە پەلەی تەندرووستی .پیمان باشە کە بزانن لە
هاووالتیانی شاری لیڤەرپۆۆلەوە کە چۆن ئەو خزمەتگووزاریە وەردەگرن و چۆن ئیمە بتوانن بەروە پیشتری بەرین .ئەگەر ئەزیەت نیە
ئەم راپرسیە پر بکەرەوە بۆ ئەوەی رای خۆتمان پە بلییت لەبەرەی خزمەتگۆۆزاریە جەستەییەکان و دەروونیەکان بۆ هەموو تەمەنەکان.
ئەگەر دەستنیشان نەکرابیت ،ئەوا تۆ دەتوانیت لە وەالمیک زیاتر بە رەزامەندی خۆت هەلبژیریت -ئەگەر زۆر دلنیا نیت لە وەالمەکە
یاخوود رات لەسەری نیە ئەوا دەتوانیت پرسیارەکە بە جی بهیلیت و برۆیتە سەر پرسیاری دووای ئەو.
ئیمە ئەم زانیەریانەی ئیرە لەگەل هیچ دامودەزگایەکی دیکە نابەستینەوە کە رەگەزنامەی تۆ دەربخات .ئەگەر دەتەویت تەفاسیلی پەیوەندی
کردنی خۆت بدەیت بۆ ئەوەی ئیمە بتوانیین کە پەیوەندیت پیوە بکەین لەبارەی ئەم پیداچوونەوەیە و یاخوود هەوالەکانی فەرمانگەی
تەندرووستی ،ئەوا دەتوانییت کە بە ئیمەیل خۆت ناونووس بکەیت لە لیستی ئیمەیلەکانمان لە مالپەرەکەی خۆماندا .هەموو داتاکانت بە
نهینی دەمینیتەوەو پاریزراو دەبیت بە پیی یاسای پاراستنی داتای فەرمانگەی تەندرووستی لیڤەرپوول  CCG’sکە دەتوانیت لە مالپەرەکاماندا
بیدۆزیتەوە:
www.liverpoolccg.nhs.uk
.１

یەکیک لەمانەی خوارەوە هەلبژیرە کە پەیوەستە بە تۆوە (چەند هەلدەبژیریت بە ئارەزووی خۆت)
 Aمن لە لیڤەرپوول دەژیم
 .Bمن لە دەرەوەی لیڤەرپوول دەژیم بەالم بۆ کار یا کات بەسەر بردن دیمە ئیرە
 .Cمن فیرخوازم لە لیڤەرپوول
 .Dمن لە فەرمانگەی تەندرووستی کار دەکەم
 .Eمن نەخۆشیەکی دریژخایەنی جەستەییم هەیە
 .Fمن نەخۆشیەکی دەروونیم هەیە
 .Gمن لەگەل نەخۆشی ژیرپەنجە دەژیم
 .Hمن باوک یاخوود دایک یاخوود چاودیری مندالیکی ژیر تەمەن  ١٨م
 .Iمن چاودیری کەسیکی بالقی دیکەم
 .Jنەمەویت هیچ بلیم
 .Kئیتر (دیاری بکە):

 .２پۆست کۆدەکەت چیە؟
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 .３لەم خزمەتگووزاریانەی فەرمانگەی تەندرووستی خوارەوە ،ئەوانە دەستنیشان بکە کە بیستووتن وە ئەوانەی کە بەکارت
هیناون لە لیڤەرپوول
ئەم خزمەتگووزاریەم ئەم خزمەتگووزاریەم
بەکارم هیناوە
بیستووە
( A&Eحادیسەو فریاکەوتن) لە نەخۆشخانەی رۆیال لیڤەرپوول
L
A
 A&Eلە نەخۆشخانەی ئەینتری
M
B
 A&Eلە نەخۆشخانەی ئەلدەر هەی
N
C
 NHSژمارە تەلەفۆنی ١١١
O
D
 ١١١ NHSسەر ئەنتەرنیت
P
E
سەنتەری وۆۆلک ئین لە سەنتەری لیڤەرپوول
Q
F
سەنتەری وۆۆلک ئین لە باشووری لیڤەرپوول (گارستۆن)
R
G
سەنتەری ووۆل ئین ئۆلد سوان
S
H
سەنتەری وۆلک ئین بۆ منداالن لە سمیت داون رۆۆد
T
I
نۆرینگەی  /GPعیادە
U
J
خزمەتگووزاری  GPلە دەروەی کاتژمیرەکانی دەوام
V
K
 GPی شەوانەو پشووی کۆتایی هەفتە (لە نۆرینگە تاتبەتەکەی خۆت نا)
W
L
دەرمانخانە
X
M
 ٩٩٩خزمەتگووزاری ئیسعاف
Y
N
هیلی گەرمی نەخۆشانی ژیرپەنجە
Z
O
.４

وەکوو بالقیک ئەگەر پیویستیت بە چاودیری تەندرووستی بوو لە هەمان رۆژدا بەالم تۆ هیچ کیشەیەکی مەترسیدارت نەبیت کەوا
کاربکاتە سەر سەالمەتی و ژیانت ،بۆ کوی دەچیت بۆ داوای یارمەتی؟ کام لەمانەی خوارەوە راستە بۆت دەتوانیت هەلیان بژیریت.
 .Aنۆرینگەی GP
 GP .Bی شەوانەو پشووی کۆتایی هەفتە (لە نۆرینگە تاتبەتەکەی خۆت نا)
 .Cخزمەتگووزاری  GPلە دەروەی کاتژمیرەکانی دەوام (تەلەفۆن یان سەردانی مالەوە کاتیک کە نۆرینگەی  GPداخراو بیت
 .Dدەرمانخانە ی ناو چەیی
 NHS .Eژمارە تەلەفۆنی ١١١
 ١١١ NHS .Fسەر ئەنتەرنیت
 .Gسەنتەری وۆۆلک ئین لە باشووری لیڤەرپوول (گارستۆن)
 .Hسەنتەری ووۆل ئین ئۆلد سوان
 .Iسەنتەری وۆۆلک ئین لە سەنتەری لیڤەرپوول
 A&E .Jلە نەخۆشخانەی ئەینتری
 A&E .Kلە نەخۆشخانەی رۆیال
 ٩٩٩ .Lخزمەتگووزاری ئیسعاف
 .Mرئکخراوی ،کۆمەلگا یاخوود خیرخوازی
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 .Nهیلی گەرمی نەخۆشانی ژیرپەنجە
 .Oنازانم بۆ کوی برۆم
 .Pئیتر (دیاری بکە):
.５

هۆکارەکان چین کە وات لیدەکات ئەوە هەلبژاردنەکانت بیت؟ چەند هەلدەبژیریت بە ئارەزووی خۆت هەلبژیرە.
 .Aناتوانم مەوعید لە الی نۆرینگەی  GPبۆ هەمان رۆژ بە دەست بهینم
 .Bناتوانم کە تەلەفۆنی پرستگەی نۆرینگەی  GPبە دەست بهینم چوونکە مە شغوولە
 .Cپیموابیت خیراترە
 .Dدەکریتەوە لەو کاتەی کە من پیویستمە برۆم
 .Eپەم با شترە کە  GPیان پەرستاری خۆم ببینم
 .Fوۆلک ئین و چاوەروان کردنم پی با شترە
 .Gبۆ من ئاسانترە کە برۆمە ئەوی
 .Hنامەویت  GPئیزئاج بکەم
 .Iنۆرینگەی  GPداخراوە
 .Jمن ناوم تۆمار نیە لە نۆرینگەی GP
 .Kمن دەمەویت یەکیک ببینم کە راستەوخۆ یەکسەر پشکنینم بۆ بکات و نەخۆ شیەکەم دەستنیشان بکات و چارەسەرم بداتی لەیەک سەرداندا
 .Lئاسانترە کە ببیندرییت ،چارەسەر بکرییت و دەرمانەکان وەربگریت
 .Mنازانم بۆ کویی دیکە برۆم
 .Nمن چارەسەری ژیرپەنجە وەردەگرم و پیویستیم بە چاوردیریەکی تایبەتی هەیە
 .Oدەمەویت کە یەکیکی شارەزای تەواو لە بوارەکەدا ببینم
 .Pئەو خزمەتگووزاریانەی کە دەمەویست هەیانە وەکوو ئە شیعەی/X-دەرمانی نووسراو
.Qنازانم
 .Rئیتر (دیاری بکە):

 .６پئت وایە چ هەلبژاردەیەک هەیە و بەردەستە بۆ تۆ بۆ ئەوەی لە هەمان رۆژدا چارەسەر وەربگریت؟ دیاری بکە کە هەستت
چیە بەرامبەر ئەم رستانەی خوارەوە:
نازانم
رازی نیم
رازیم
ئاسانترە کە بزانیت بۆ کوی برۆییت لەهەمان رۆژدا
C
B
A
ئاسانترە کە یەکیک ببینیت لەهەمان رۆژدا
F
E
D
ئاسانترە کە یارمەتی لە هەمان رۆژدا وەرگریت لە نزیک خۆتەوە
I
H
G
ئاسانترە کە ئامۆژگاری بە تەلەفۆن وەربگریت
L
K
J
دەزانم چ هەلبژاردەیەک بەردەستە لە هەموو کاتەکاندا شەو بیت یان رۆژ
O
N
M
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 .７هەرچ کۆمینتیکی دیکەت هەیە لەسەر هەلبژاردەکەنی چاودیری تەندرووستی لە هەمان رۆژدا لە لیڤەرپوول ئەوا لیرە
بیان نووسە

.８

ئەو کاتەی کە یارمەتی تەندرووستی پیویست بووە لەهەمان رۆژدا ،پئمان خۆشە کە گویبیستی رایەکانت بین لەو کاتانەدا .لە
پیشدا ،ئەو خزمەتگووزاریە هەلبژیرە کە باسی لیوە دەکەیت:
( A&E .Aحادیسەو فریاکەوتن) لە نەخۆشخانەی رۆیال لیڤەرپوول
 A&E .Bلە نەخۆشخانەی ئەینتری
 A&E .Cلە نەخۆشخانەی ئەلدەر هەی
 NHS .Dژمارە تەلەفۆنی ١١١
 ١١١ NHS .Eسەر ئەنتەرنیت
 .Fسەنتەری وۆۆلک ئین لە سەنتەری لیڤەرپوول
 .Gسەنتەری وۆۆلک ئین لە باشووری لیڤەرپوول (گارستۆن)
 .Hسەنتەری ووۆل ئین ئۆلد سوان
 .Iسەنتەری وۆلک ئین بۆ منداالن لە سمیت داون رۆۆد
 .Jنۆرینگەی  /GPعیادە/
 .Kخزمەتگووزاری  GPلە دەروەی کاتژمیرەکانی دەوام
 GP .Lی شەوانەو پشووی کۆتایی هەفتە (لە نۆرینگە تاتبەتەکەی خۆت نا)
 .Mدەرمانخانە
 ٩٩٩ .Nخزمەتگووزاری ئیسعاف
 .Oهیلی گەرمی نەخۆشانی ژیرپەنجە
 .Pئیتر

.９

تاقیکردنەوەی تۆ بۆ ئەم خزمەتگوزاریە چۆن بوو؟ رای خۆت لەمانەی خوارەوە هەلبژیرە.

 .Aنزییک بوو لە مالەموە /شوینی کار
 .Bئاسان بوو گەیشتن پیی (ریگاکانی گواستنەوەو هاتووچۆی گشتی با شی لەسەر بوو/جیی راگرتنی سەیارەی هەبوو)
 .Cزەحمەتبوو گەیشتن پیی.
 .Dپیویستیەکانی من بۆ ئامۆژگاری تیدابوو/فەحس /چارەسەر
 .Eدەبووایە کاتیکی زۆر چاوەری بکەم بۆ چارەسەر
 .Fدەبووایە هیشتا برۆمە شوینیکی دیکە بۆ فەحس /چارەسەر
 .Gشوینەکەم بەجیهیشت پیش ئەوەی کەس بمبینیت
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 .Hئامۆژگاری کرام کە برۆمە شوینیکی دیکە بۆ فەحس /چارەسەر بەالم من نەرۆیشتم
 .Iچارەسەری پیویستیم بە خیرایی وەرگرت
 .Jکارمەندەکان هاوکاربوون لەگەلمدا
 .Kلەوانەبوو چارەسەری با شترم لە شوینیکی دیکە دەستکەوتبا
 .Lوەکوو نەخۆ شیکی ژیرپەنجە ترسم هەبوو لە مەترسی هەوکردن
 .Mجاریکی دیکە نارۆمەوە ئەو شوینە
 .Nمن نەخۆ شیەکی بەردەوامم هەیە و ئەو خزمەتگووزاریە نەیتوانی هاریکاریم بکات
 .Oئیتر (دیاری بکە):

چاودیری بەپەلەی دەروونی
 .１０ئەگەر تۆ ،یاخوود کەسیک کە بیناسیت ،پیویستی بە یارمەتی دەروونی هەبوو لەهەمان رۆژدا ،کام لەم خزمەتگووزاریانەی
خوارەوە بە دلنیایەوە دەتوانیت بەکاربهینیت یان برۆیت بۆی؟ هەلبژاردەکەت لەمانەی خوارەوە دیاری بکە:
بەکاردینم بەکارناهینم
مەوعیدی  GPبۆ هەمان رۆژ
B
A
مەوعیدی  GPبۆ شەوان و وویک ئیند لەهەمان رۆژدا -یان بە تەلەفۆن یان لە نۆرینگەی  GPیەکی دی
D
C
 GPدوای دەوام بە تەلەفۆن یاخوود بە سەردانی مالەوە
F
E
دەرمانخانەی ناوچەیی
H
G
تیمی تەندرووستی میشکی کۆمەلگا
J
I
ریکخراوی ناوچەیی و خیرخوازی
L
K
 NHSژمارە تەلەفۆنی ١١١
N
M
 ١١١ NHSسەر ئەنتەرنیت
P
O
خزمەتگووزاری وۆلک ئین و چاوەروان کردن
R
Q
 A&Eلە نەخۆشخانەی ئەینتری
T
S
 A&Eلە نەخۆشخانەی رۆیال لیڤەرپوول
V
U
هیلی دیاریکراوی  ٢٤کاتژمیر بۆ هاریکاری میشکی
X
W
سەنتەری سەالمتی  ٢٤کاتژمیری
Z
Y
خزمەتگووزاری تەندرووستی میشکی مندال و هەرزەکار )(CAMHS
BB
AA
گرووپی هاریکاری پییر
DD
CC
لیڤەرپوول الیت
FF
EE
 .１１ئەگەر تۆ ،یان کەسیک نزییک لە تۆ ،هەولی دا کە یارمەتی وەرگریت بۆ کیشەیەکی میشکی زۆر بە پەلە ،پیمان خۆشە کە بۆ
مان باس بکەیت .پیمان رابگەیەنە بە بەکارهینانی ئەم پرسیارانەی خوارەوە وەکوو رینماییەک:
 ئامۆژگاریەکە /چارەسەرەکە/یارمەتیەکە ی کە پیویستت بوو وەرتگرت؟ هەستت بە مورتاحی کرد لەوی؟ کارمەندەکان هەستیار بوون لەگەل پیداویستیەکانت؟ ئایا راهینانی تایبەتی بە تەندرووستیمیشکیان پیکرابوو؟
 چەند ئاسان بوو گەیشتن بەم خزمەتگووزاریە؟5/10

ئەگەر ئەمە پەیواندیدار نیە بە تۆوە بە بەتالی بەجیی بهیلە

 .１２بۆ کوی چووی بۆ ئەم یارمەتیە؟
 .Aمەوعیدی  GPبۆ هەمان رۆژ
 .Bمەوعیدی  GPبۆ شەوان و وویک ئیند لەهەمان رۆژدا -یان بە تەلەفۆن یان لە نۆرینگەی  GPیەکی دی
 GP .Cدوای دەوام بە تەلەفۆن یاخوود بە سەردانی مالەوە
 .Dدەرمانخانەی ناوچەیی
 .Eتیمی تەندرووستی میشکی کۆمەلگا
 .Fریکخراوی ناوچەیی و خیرخوازی
 NHS .Gژمارە تەلەفۆنی ١١١
 ١١١ NHS .Hسەر ئەنتەرنیت
 .Iخزمەتگووزاری وۆلک ئین و چاوەروان کردن
 A&E .Jلە نەخۆشخانەی ئەینتری
 A&E .Kلە نەخۆشخانەی رۆیال لیڤەرپوول
 .Lهیلی دیاریکراوی  ٢٤کاتژمیر بۆ هاریکاری میشکی
 .Mسەنتەری سەالمتی  ٢٤کاتژمیری
CAMHS .N
 .Oگرووپی هاریکاری پییر
 .Pئیتر:
---------------------------------------- .Q

چاودیری تەندرووستی بە پەلەی منداالن
 .１３کام لەم خزمەتگووزاریانەی خوارەوە بەکاردینیت بۆ چاودیری بە پەلەی مندال لە لیڤەرپوول؟ چەند لەمانەی خوارەوە
پەیوەندیدارە بە تۆوە هەلیبژیرە.
 .Aپەیوەندیدار نیە بە منەوە-من چاودیری بە پەلەی منداالنم بەکار نەهیناوە
GP .B
 .Cمەوعیدی  GPبۆ شەوان و وویک ئیند لەهەمان رۆژدا (یان بە تەلەفۆن یان لە نۆرینگەی  GPیەکی دی)
 GP .Dدوای دەوام (بە تەلەفۆن یاخوود بە سەردانی مالەوە ئەگەر  GPداخرابیت لەو کاتەدا)
 .Eدەرمانخانەی ناوچەیی (بی لەوەی کە دەرمانی نووسراوی دکتۆری لی هەلدەگری)
 NHS .Fژمارە تەلەفۆنی ١١١
 ١١١ NHS .Gسەر ئەنتەرنیت
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 .Hووۆلک ئین سەنتەری گارستۆن
 .Iووۆلک ئین سەنتەری نەو سەنتەری شار
 .Jووۆلک ئین سەنتەری منداالنی سمیت داون رۆد
 .Kسەنتەری وۆلک ئین بۆ منداالن لە سمیت داون رۆۆد
 A&E .Lلە نەخۆشخانەی ئەینتری
 A&E .Mلە نەخۆشخانەی رۆیال لیڤەرپوول
 A&E .Nلە نەخۆشخانەی ئەلدەرهەی
 /٩٩٩ .Oئیسعاف
 .Pئیتر (دیاری بکە):

 .１４بیر بکەوە لەو کاتەی کە چووبیتیت بۆ داواکردنی چاودیری بە پەلە بۆ مندال  ،پیمان خۆشە باسی ئەزموونی خۆت بکەیت لەو
بارەیەوە .بۆ کوی رۆیشتیت؟
GP .A

 .Gووۆلک ئین سەنتەری گارستۆن

 .Bمەوعیدی  GPبۆ شەوان و وویک ئیند لەهەمان رۆژدا
(یان بە تەلەفۆن یان لە نۆرینگەی  GPیەکی دی)

 .Hووۆلک ئین سەنتەری نەو سەنتەری شار
 .Iووۆلک ئین سەنتەری منداالنی سمیت داون رۆد

 GP .Cدوای دەوام (بە تەلەفۆن یاخوود بە سەردانی مالەوە
ئەگەر  GPداخرابیت لەو کاتەدا) م

 A&E .Jلە نەخۆشخانەی ئەینتری
 A&E .Kلە نەخۆشخانەی رۆیال لیڤەرپوول

 .Dدەرمانخانەی ناوچەیی (بی لەوەی کە دەرمانی
نووسراوی دکتۆری لی هەلدەگری)

 A&E .Lلە نەخۆشخانەی ئەلدەرهەی

 NHS .Eژمارە تەلەفۆنی ١١١

 /٩٩٩ .Mئیسعاف

 ١١١ NHS .Fسەر ئەنتەرنیت

 .１５ئەزموونەکەت چۆن بوو؟ ئەوانە هەلبژیرە کە پەیوەندە بەتۆوە
 .Aنزییک بوو لە مالەموە /شوینی کار
 .Bئاسان بوو گەیشتن پیی (ریگاکانی گواستنەوەو هاتووچۆی گشتی با شی لەسەر بوو/جیی راگرتنی سەیارەی هەبوو)
 .Cزەحمەتبوو گەیشتن پیی.
 .Dپیویستیەکانی من بۆ ئامۆژگاری تیدابوو/فەحس /چارەسەر
 .Eدەبووایە هیشتا برۆمە شوینیکی دیکە بۆ فەحس /چارەسەر
 .Fئامۆژگاری کرام کە برۆمە شوینیکی دیکە بۆ فەحس /چارەسەر بەالم من نەرۆیشتم
 .Gکارمەندەکان هاوکاربوون لەگەلمدا
 .Hچارەسەری پیویستیم بە خیرایی وەرگرت
 .Iدکتۆری تایبەتی لیبوو بۆ مندالەکەم
 .Jدکتۆری پسپۆری تایبەت بە منداالنی لە نەبوو
 .Kلەوانەبوو چارەسەری با شترم لە شوینیکی دیکە دەستکەوتبا
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 .Lدەبووایە کاتیکی زۆر چاوەری کەم بۆ وارگرتنی چارەسەر
 .Mشوینەکەم بەجیهیشت پیش ئەوەی کەس بمبینیت
 .Nمندالەکەم نەخۆشیەکی دیاریکراوی هەیە و خزمەتگوزاری ئە جیگەیە زۆر یارمەتیدەر نەبوو
 .Oجاریکی دیکە نارۆمەوە ئەو شوینە
 .Pلەیادم نەماوە
ئیتر (دیاری بکە):
هەر تیبینیەکی دیکەت هەیە؟

 .１６پیمان بلی ئەمانەی خوارەوە تا چ رادەیەک گرینگیان هەیە لە الی تۆ:
زۆر گرینگە
توانیم کە مەوعیدیکی دیکە وەربگرم بۆ کۆتایی رۆژەکە/ئیوارە
توانیم کە برۆمە ژوورەوەو چاوەری بکەم
خزمەتگووزاری هەیە نزیک مەلەکەم
کاتی کرانەوە بەیانی زوو/ئیوارە درەنگ
هەموو شەوەکە کراوەیە
توانیم کە  GPتایبەت بە خۆم ببینم
دکتۆری پسپۆر هەمیشە هەیە
خزمەتگووزاری تایبەت بە منداالن بەتەنها
خزمەتگووزاری تایبەت بە تەندرووستی میشکی
کاتی چاوەرییکەم بوو
هەلبژاردەیەکی دیکە لە بری  A&Eهەیە
فەحس و چارەسەرلەهەمان کاتتدا وەردەگیریت
ئامۆژگاری هەیە بە تەلەفۆن

کەمتر گرینگە

گرینگ نیە

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

 .１７ئەگەر هەر تیبینیەکی دیکەت هەیە و پیت وایە کە گرینگە پەیوەست بەخزمەتگووزاری چاودیری بە پەلەی لیڤەرپوول ،ئەوا لە
خوارەوە بینووسە.
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 .１８ئیمەت لە کویوە بیستووە؟
ئی مەیل
خۆبە خشی CCG
راستەوخۆ لە CCG
تیمی کۆمەالیەتی ئینکلوژن
بالوکراوەتەوە لەالیەن کارمەندانەوە
فەیسبووک
توویتەر
خیرخوازی برەین
فەیت  ٤چەینج

سەنتەری دەیسبرووک ڤیلج
کاونسیلی بریکفیلد باکووری
ئیڤەرتۆن و دەورووبەری
دامەزراوەی ئیمانویل ویستلی
سۆسایەتی میرسیساید بۆ ئەوانەی
کە توانای بیستنیان نیە
ریفیوجی وۆمین کۆننیکت

مینکاپ
کالمۆ
چاینیز ویل بیین
دیس ئیس مای ستۆری
وۆمین ریچ وۆمین
جیین ئین دە گەتەر
شانۆی کۆمەلگایی ڤاللی
رۆتیوندا
پراکیس

ئیتر------------------------------------------------------------------------------- :

لەبارەی تۆوە
ئەم پرسیارانەی الی خوارەوە لەبارەی زانیاری تایبەت بە تۆوەن بەالم دەتوانی لیرەدا بوەستیت ئەگەر دەتەویت ،هەرچەندە زۆر یارمەتیدەر
دەبیت بۆ ئیمە ئەگەر هەموو یان هەندیک لەو زانیاریانە تەواو بکەیت-هیچ راپرسیەک بەزۆرەملی نیە.
ئیمە ئەم زانیەریانە هاوبە ش ناکەین لەگەل هیچ الیەنیک کە تۆ بناسیتەوە .ئەگەر پئت خۆشە تەفاسیلی پەیوەندیکردنی خۆت بە ئیمە بدەیت
بۆ ئەوەی پەیوەندیت پیوە بکەین لەبارەی ئەم راپرسیەو هەوالەکانی دیکەی  ، NHSئەوا دەتوانیت بە ئیمەیل تۆماربیت لە لیستی
ئیمەلەکانمان کە لە مالپەرەکەمان هەیە www.liverpoolccg.nhs.uk
 .１９تەمەنت چەندە؟
ژیر ١٨

٢٥-١٨

٤٤-٢٦

٦٤-٤٥

٧٥-٦٥

 .２０رەگەزت چیە؟
نیر

می

ئیتر (دیاری بکە)------------

 .２１رەگەزی ئیستات هەمان رەگەزە کە لەکاتی لەدایک بوونت تۆمارکراوە؟
بەلی

نەخیر

 .２２خۆت بەکام لەمانەی خوارەوە دادەنییت:
ئاسیایی یان ئاسیایی بەریتانی
 .Aبەنگالدیش

 .Nئیتر
هەرگرووپی نەژادیکی دیکە

 .Bهیندی

 .Oعەرەب

 .Cپاکیستان

 .Pئەمریکی التینی

 .Dئاسیایی دیکە
رە ش یان رە شی بەریتانی

 .Qئیتر
سپی

 .Eافریقی

 .Rبەریتانی

 .Fکاریبیان

 .Sئایریش
 .Tپۆلیش

 .Gرە شی هەر شوینیکی تر
سینی

 .Uالتیڤی

 .Hسینی

 .Vگەجەر/گەرۆک

 .Iهەر سیینیەکی دی

 .Wئیتر
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+٧٥

تیکەل

 .Xلیست نەکراوە لەسەرەوەدا (دیاریبکە)

 .Jسپی و رە شی کارییبیان

-------------------------------------------

 .Kسپی و رە شی افریقی
 .Lسپی و ئاسیایی
 .Mهەر تیکەلیکی دیکە

 .２３ئایا خۆت وا دادەنییت کە کەم ئەندامی؟
بەلی

نەخیر

ئەگەر بەلی ،ئەوا پیمان بلی سرووشتی کەم ئەندامیەکەت چۆنە ئەگەر ئارەزوو دەکەیت:
__________________________________________________________________________________
 .２４ئایا خۆت دادەنیت بەوەی:
 .Aدوو رەگەز

 .Cگەی/لیزبیان

 .Bدەگەزی دیار

 .Dدلنیانیم

 .Eئیتر (دیاری بکە):
----------------------------------

 .２５ئایا ئایین یاخوود باوەرت هەیە:
 .Aبوودی

 .Fسیخ

 .Bمەسیحی

 .Gبی ئایین

 .Cهیندو

 .Hئیتر (دیاری بکە)

 .Dجوولەکە

.I

 .Eموسولمان

------------------------

زۆر سوپاس بۆ پرکردنەوەی ئەم راپسریە .ئەگەر هەر شتیکی دیکەت هەیە ئاماژەی پی بدەیت لەبارەی ئەم پیداچوونەوەیە یاخوود پیت
خۆش ە کە ئامادە بیت لە یەکیک لە کۆبوونەوە جەماوەریەکانمان ،دەتوانیت ئیمەیل بکیەت بۆ تیمی ئینگەیجمینت لە
 ،involvement@liverpoolccg.nhs.ukپەیوەندیمان پیوە بکە بە ژمارەی  ٠١٥١٢٩٦٧٥٣٧یاخوود نامە بنیرە بۆ ٠٧٩٢٠٢٠٦٣٨٦
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