NHS Grampian
خدمات الـصحة الـجنسية ()Sexual Health Services
اللغة :العربية ((Language: Arabic
ُأ ُ
فتتحت خدمات الصحة اـلجنسية لتقديم الـخدمات التالية:
· الطوارئ وسائل منع الحمل الروتينية بما في ذلك اللولب ( )coilsوالزرع (،)implants
· فحص وعالج األمراض املنقولة بواسطة العالقة الجنسية (Sexually Transmitted
)) Infections (STIأو الفيروس الذي ينتقل عن طريق الدم (Blood Borne
))Virus (BBV
· الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية قبل وبعد التعرض له ( HIV Pre- and
)Post-Exposure Prophylaxis
اإلجهاض والرعاية لفيروس نقص املناعة البشرية ()HIV
باملواعيد فقط ،ممنوع دخول املرض ى .يرجى االتصال على  03453379900لتحديد موعد.
إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية ،فإن خدمة الصحة الـجنسية لديها إمكانية الوصول إلى
مترجمين فوريين عبر الهاتف ( )Language Lineوالتي تتيح للموظفين الوصول إلى مترجمين
ذو خبرة عالية ألكثر من  170لغة مختلفة .جميع املكاملات سرية.
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اتصل على الرقم 03453379900
عندما تسمع الرد باللغة اإلنجليزية "الرجاء االختيار من بين الخيارات التالية "...
"  "Please choose from the following options...اضغط على  2فى لوحة املفاتيح
عندما ُيطلب منك مرة أخرى "الرجاء االختيار من بين الخيارات التالية "...
"  ،"Please choose from the following options...اضغط على  3وانتظر حتى يرد
موظف االستقبال على مكاملتك.
أخبر موظف االستقبال باللغة اإلنجليزية "أنا بحاجة إلى مترجم"
" ." I need an interpreterأنا أتحدث "( " I speakحدد اللغة التي تتحدث بها)
سيضع موظف االستقبال مكاملتك "قيد االنتظار" أثناء اتصالهم بمترجم فوري
لالنضمام إلى املكاملة .يرجى االنتظار والصبر ألنه قد يستغرق بضع دقائق.

 .6بمجرد ايجاد املترجم الفورى ،سيجري موظف االستقبال املكاملة في "مؤتمر"
"  "conferenceأو "املحادثة ثالثية االفراد" " "three-way conversationحيث
يمكنك أنت واملترجم الفوري وموظف االستقبال إجراء محادثة سويا.
 .7إذا كنت تشعر أن لديك مشكلة ملحة ،يرجى إبالغ موظف االستقبال .تحتاج إلى ترك
رقم هاتفك حتى يتمكنوا من الترتيب مع املمرضة أو الطبيب ومعاودة االتصال بك.
تتوفر الواقيات الذكرية (الواقى املطاطى) أيضا عند الطلب وسيتم إرسالها إلى عنوان
منزلك .يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  gram.freecondoms@nhs.scotاسمك وعنوانك
وحـجم الواقي الذكري (الواقى املطاطى) املطلوب :عادي أو كبير

