
	  
	  

ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے؟  
شکل ہو گئی ہے؟کيیا آآپپ ااتنا ززيیاددهه بهھولتے ہيیں کہہ آآپپ کی ررووززمرهه ززندگی مُ   

شکل ہوتی ہے؟کا ررااستہہ يیادد ررکهھنے ميیں مُ تک  کانن کيیا آآپپ کو عامم االفاظظ يیادد ررکهھنے يیا ددُ   
کی عالماتت ہو سکتی ہيیں۔ demens)يیہہ ڈڈيیميینشيیا (  

 
ہيیں: سس باررےے ميیں تفصيیل پڑهھھھ سکتےسس برووشر ميیں آآپپ ااِ ااِ  	  

؟ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے ! 	  
؟آآپپ کيیسے معلومم کر سکتے ہيیں کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا الحق ہے ! 	  
ڈڈيیميینشيیا کے باررےے ميیں عامم سوااالتت کے جواابب ! 	  

ڈڈيیميینشيیا  کيیا ہے؟  
ڈڈيیميینشيیا ددماغی مرضض کی ووجہہ سے ہوتا ہے۔ ووقت کے ساتهھ ساتهھ ڈڈيیميینشيیا  کے مريیض کے ددماغغ ميیں 

هھوتی ووجہہ سے ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ اانن ميیں سے کوئی بيیمارریی چُ  تبديیليیاںں آآتی ہيیں۔ کئی بيیمارريیوںں کی
سب سے عامم پائی جانے وواالی بيیمارریی ہے۔ ڈڈيیميینشيیا کا سبب بننے وواالی سب بيیمارريیوںں  نہيیں ہے۔ االزاائمر 

ميیں يیہہ باتيیں مشترکک ہيیں:  
• هھولنے لگتے ہيیں (آآپپ کو يیاددددااشت کے مسائل ہو جاتے ہيیں)۔آآپپ بُ   	  

نن لوگوںں جاتے ہيیں کہہ ررشتہہ دداارر آآپپ سے مل کر گئے ہيیں يیا آآپپ ااُ هھولل مثالل کے ططورر پر آآپپ بُ 
هھولل جاتے ہيیں جنہيیں آآپپ ااچهھی ططرحح جانتے ہيیں۔کے نامم بُ   

• شکل ہو سکتی ہے جو آآپپ پہلے ہميیشہہ اانجامم ددےے ليیا کرتے تهھے۔ آآپپ کو ووهه عامم کامم کرنے ميیں مُ  
ا يیا بستر ڻٹهھيیک کرنا۔مثالل کے ططورر پر ددکانن تک جانے کا ررااستہہ ڈڈهھھھونڈنا٬، ددررووااززےے کو تاال لگان 	  

• لچسپی ختم ہو جاتی ہے جو آآپپ پہلے شوقق سے کيیا کرتے تهھے۔نن سرگرميیوںں ميیں آآپپ کی ددِ ااُ   	  

مثالل کے ططورر پر ااپنے ررشتہہ ددااررووںں يیا ددووستوںں کے ساتهھ ووقت گزااررنا۔ 	  

• جو آآپپ ہميیشہہ سے  بالکل عامم االفاظظ بهھولنے لگتے ہيیں نارروويیجن يیا ااپنی ماددرریی ززبانن کے ووهه آآپپ 
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ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے؟  
شکل ہو گئی ہے؟کيیا آآپپ ااتنا ززيیاددهه بهھولتے ہيیں کہہ آآپپ کی ررووززمرهه ززندگی مُ   

شکل ہوتی ہے؟کا ررااستہہ يیادد ررکهھنے ميیں مُ تک  کانن کيیا آآپپ کو عامم االفاظظ يیادد ررکهھنے يیا ددُ   
کی عالماتت ہو سکتی ہيیں۔ demens)يیہہ ڈڈيیميینشيیا (  

 
ہيیں: سس باررےے ميیں تفصيیل پڑهھھھ سکتےسس برووشر ميیں آآپپ ااِ ااِ  	  

؟ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے ! 	  
؟آآپپ کيیسے معلومم کر سکتے ہيیں کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا الحق ہے ! 	  
ڈڈيیميینشيیا کے باررےے ميیں عامم سوااالتت کے جواابب ! 	  

ڈڈيیميینشيیا  کيیا ہے؟  
ڈڈيیميینشيیا ددماغی مرضض کی ووجہہ سے ہوتا ہے۔ ووقت کے ساتهھ ساتهھ ڈڈيیميینشيیا  کے مريیض کے ددماغغ  

هھوتی ووجہہ سے ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ اانن ميیں سے کوئی بيیمارریی چُ  تبديیليیاںں آآتی ہيیں۔ کئی بيیمارريیوںں کی
سب سے عامم پائی جانے وواالی بيیمارریی ہے۔ ڈڈيیميینشيیا کا سبب بننے وواالی سب بيیمارريیوںں  نہيیں ہے۔ االزاائمر 

ميیں يیہہ باتيیں مشترکک ہيیں:  
• هھولنے لگتے ہيیں (آآپپ کو يیاددددااشت کے مسائل ہو جاتے ہيیں)۔آآپپ بُ   	  

نن لوگوںں جاتے ہيیں کہہ ررشتہہ دداارر آآپپ سے مل کر گئے ہيیں يیا آآپپ ااُ هھولل مثالل کے ططورر پر آآپپ بُ 
هھولل جاتے ہيیں جنہيیں آآپپ ااچهھی ططرحح جانتے ہيیں۔کے نامم بُ   

• شکل ہو سکتی ہے جو آآپپ پہلے ہميیشہہ اانجامم ددےے ليیا کرتے  آآپپ کو ووهه عامم کامم کرنے ميیں مُ  
ا يیا بستر ڻٹهھيیک مثالل کے ططورر پر ددکانن تک جانے کا ررااستہہ ڈڈهھھھونڈنا٬، ددررووااززےے کو تاال لگان 	  

• لچسپی ختم ہو جاتی ہے جو آآپپ پہلے شوقق سے کيیا کرتے تهھے۔نن سرگرميیوںں ميیں آآپپ کی ددِ ااُ   	  

مثالل کے ططورر پر ااپنے ررشتہہ ددااررووںں يیا ددووستوںں کے ساتهھ ووقت گزااررنا۔ 	  

• جو آآپپ ہميیشہہ سے  بالکل عامم االفاظظ بهھولنے لگتے ہيیں نارروويیجن يیا ااپنی ماددرریی ززبانن کے ووهه آآپپ 
۔تهھےااستعمالل کرتے آآ ررہے  	  

  لوگوںں    ڈڈيیميینشيیا
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ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے؟  
شکل ہو گئی ہے؟     ہيیں کہہ آآپپ کی ررووززمرهه ززندگی مُ   

کهھنے يیا ددُ  شکل ہوتی ہے؟کا ررااستہہ يیادد ررکهھنے ميیں مُ تک  کانن         
کی عالماتت ہو سکتی ہيیں۔   (  

 
ہيیں:  باررےے ميیں تفصيیل پڑهھھھ سکتے       	  

؟  ہے  	  
؟  معلومم کر سکتے ہيیں کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا الحق ہے  	  
	  باررےے ميیں عامم سوااالتت کے جواابب   

    
   کی ووجہہ سے ہوتا ہے۔ ووقت کے ساتهھ ساتهھ ڈڈيیميینشيیا  کے مريیض کے ددماغغ  

هھوتی ووجہہ سے ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ اانن ميیں سے کوئی بيیمارریی چُ      بيیمارريیوںں کی
 سے عامم پائی جانے وواالی بيیمارریی ہے۔ ڈڈيیميینشيیا کا سبب بننے وواالی سب بيیمارريیوںں     

     
	 لگتے ہيیں (آآپپ کو يیاددددااشت کے مسائل ہو جاتے ہيیں)۔     
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ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے؟  
شکل ہو گئی ہے؟کيیا آآپپ ااتنا ززيیاددهه بهھولتے ہيیں کہہ آآپپ کی ررووززمرهه ززندگی مُ   

شکل ہوتی ہے؟کا ررااستہہ يیادد ررکهھنے ميیں مُ تک  کانن کيیا آآپپ کو عامم االفاظظ يیادد ررکهھنے يیا ددُ   
کی عالماتت ہو سکتی ہيیں۔ demens)يیہہ ڈڈيیميینشيیا (  

 
ہيیں: سس باررےے ميیں تفصيیل پڑهھھھ سکتےسس برووشر ميیں آآپپ ااِ ااِ  	  

؟ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے ! 	  
؟آآپپ کيیسے معلومم کر سکتے ہيیں کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا الحق ہے ! 	  
ڈڈيیميینشيیا کے باررےے ميیں عامم سوااالتت کے جواابب ! 	  

ڈڈيیميینشيیا  کيیا ہے؟  
ڈڈيیميینشيیا ددماغی مرضض کی ووجہہ سے ہوتا ہے۔ ووقت کے ساتهھ ساتهھ ڈڈيیميینشيیا  کے مريیض کے ددماغغ ميیں 

هھوتی ووجہہ سے ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ اانن ميیں سے کوئی بيیمارریی چُ  تبديیليیاںں آآتی ہيیں۔ کئی بيیمارريیوںں کی
سب سے عامم پائی جانے وواالی بيیمارریی ہے۔ ڈڈيیميینشيیا کا سبب بننے وواالی سب بيیمارريیوںں  نہيیں ہے۔ االزاائمر 

ميیں يیہہ باتيیں مشترکک ہيیں:  
• هھولنے لگتے ہيیں (آآپپ کو يیاددددااشت کے مسائل ہو جاتے ہيیں)۔آآپپ بُ   	  

نن لوگوںں جاتے ہيیں کہہ ررشتہہ دداارر آآپپ سے مل کر گئے ہيیں يیا آآپپ ااُ هھولل مثالل کے ططورر پر آآپپ بُ 
هھولل جاتے ہيیں جنہيیں آآپپ ااچهھی ططرحح جانتے ہيیں۔کے نامم بُ   

• شکل ہو سکتی ہے جو آآپپ پہلے ہميیشہہ اانجامم ددےے ليیا کرتے تهھے۔ آآپپ کو ووهه عامم کامم کرنے ميیں مُ  
ا يیا بستر ڻٹهھيیک کرنا۔مثالل کے ططورر پر ددکانن تک جانے کا ررااستہہ ڈڈهھھھونڈنا٬، ددررووااززےے کو تاال لگان 	  

• لچسپی ختم ہو جاتی ہے جو آآپپ پہلے شوقق سے کيیا کرتے تهھے۔نن سرگرميیوںں ميیں آآپپ کی ددِ ااُ   	  

مثالل کے ططورر پر ااپنے ررشتہہ ددااررووںں يیا ددووستوںں کے ساتهھ ووقت گزااررنا۔ 	  

• جو آآپپ ہميیشہہ سے  بالکل عامم االفاظظ بهھولنے لگتے ہيیں نارروويیجن يیا ااپنی ماددرریی ززبانن کے ووهه آآپپ 
۔تهھےااستعمالل کرتے آآ ررہے  	  

کن لوگوںں کو ہوتا ہے؟ ڈڈيیميینشيیا  
	65 ميیں مبتال ہونے وواالے بيیشتر لوگگمرددووںں ااوورر عوررتوںں ددوونوںں کو ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ ڈڈيیميینشيیا    

ہے۔ جاتاسالل سے ززيیاددهه عمر کے ہوتے ہيیں۔ کبهھی کبهھارر کم عمر لوگوںں کو بهھی ڈڈيیميینشيیا ہو   

 
 

ڈڈيیميینشيیا الحق ہونے يیا نہہ ہونے کے باررےے ميیں کيیسے معلومم کر سکتے آآپپ خودد کو 
ہيیں؟  
ہے کہہ آآيیا آآپپ کو  سکتی / آآپپ کو يیہہ معلومم کرنے ميیں مددد ددےے سکتا (fastlegen)ڈڈااکڻٹر  کی / آآپپ کا

ڈڈيیميینشيیا الحق ہے يیا نہيیں۔ ااگر آآپپ يیہہ سوچچ ررہے ہيیں کہہ کيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا ہے تو ااپنے ڈڈااکڻٹر سے 
ں۔ليیت مالقاتت کا ووق 	  

1	  
	  

ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے؟  
شکل ہو گئی ہے؟کيیا آآپپ ااتنا ززيیاددهه بهھولتے ہيیں کہہ آآپپ کی ررووززمرهه ززندگی مُ   

شکل ہوتی ہے؟کا ررااستہہ يیادد ررکهھنے ميیں مُ تک  کانن کيیا آآپپ کو عامم االفاظظ يیادد ررکهھنے يیا ددُ   
کی عالماتت ہو سکتی ہيیں۔ demens)يیہہ ڈڈيیميینشيیا (  

 
ہيیں: سس باررےے ميیں تفصيیل پڑهھھھ سکتےسس برووشر ميیں آآپپ ااِ ااِ  	  

؟ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے ! 	  
؟آآپپ کيیسے معلومم کر سکتے ہيیں کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا الحق ہے ! 	  
ڈڈيیميینشيیا کے باررےے ميیں عامم سوااالتت کے جواابب ! 	  

ڈڈيیميینشيیا  کيیا ہے؟  
ڈڈيیميینشيیا ددماغی مرضض کی ووجہہ سے ہوتا ہے۔ ووقت کے ساتهھ ساتهھ ڈڈيیميینشيیا  کے مريیض کے ددماغغ ميیں 

هھوتی ووجہہ سے ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ اانن ميیں سے کوئی بيیمارریی چُ  تبديیليیاںں آآتی ہيیں۔ کئی بيیمارريیوںں کی
سب سے عامم پائی جانے وواالی بيیمارریی ہے۔ ڈڈيیميینشيیا کا سبب بننے وواالی سب بيیمارريیوںں  نہيیں ہے۔ االزاائمر 

ميیں يیہہ باتيیں مشترکک ہيیں:  
• هھولنے لگتے ہيیں (آآپپ کو يیاددددااشت کے مسائل ہو جاتے ہيیں)۔آآپپ بُ   	  

نن لوگوںں جاتے ہيیں کہہ ررشتہہ دداارر آآپپ سے مل کر گئے ہيیں يیا آآپپ ااُ هھولل مثالل کے ططورر پر آآپپ بُ 
هھولل جاتے ہيیں جنہيیں آآپپ ااچهھی ططرحح جانتے ہيیں۔کے نامم بُ   

• شکل ہو سکتی ہے جو آآپپ پہلے ہميیشہہ اانجامم ددےے ليیا کرتے تهھے۔ آآپپ کو ووهه عامم کامم کرنے ميیں مُ  
ا يیا بستر ڻٹهھيیک کرنا۔مثالل کے ططورر پر ددکانن تک جانے کا ررااستہہ ڈڈهھھھونڈنا٬، ددررووااززےے کو تاال لگان 	  

• لچسپی ختم ہو جاتی ہے جو آآپپ پہلے شوقق سے کيیا کرتے تهھے۔نن سرگرميیوںں ميیں آآپپ کی ددِ ااُ   	  

مثالل کے ططورر پر ااپنے ررشتہہ ددااررووںں يیا ددووستوںں کے ساتهھ ووقت گزااررنا۔ 	  

• جو آآپپ ہميیشہہ سے  بالکل عامم االفاظظ بهھولنے لگتے ہيیں نارروويیجن يیا ااپنی ماددرریی ززبانن کے ووهه آآپپ 
۔تهھےااستعمالل کرتے آآ ررہے  	  

کن لوگوںں کو ہوتا ہے؟ ڈڈيیميینشيیا  
	65 ميیں مبتال ہونے وواالے بيیشتر لوگگمرددووںں ااوورر عوررتوںں ددوونوںں کو ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ ڈڈيیميینشيیا    

ہے۔ جاتاسالل سے ززيیاددهه عمر کے ہوتے ہيیں۔ کبهھی کبهھارر کم عمر لوگوںں کو بهھی ڈڈيیميینشيیا ہو   

 
 

ڈڈيیميینشيیا الحق ہونے يیا نہہ ہونے کے باررےے ميیں کيیسے معلومم کر سکتے آآپپ خودد کو 
ہيیں؟  
ہے کہہ آآيیا آآپپ کو  سکتی / آآپپ کو يیہہ معلومم کرنے ميیں مددد ددےے سکتا (fastlegen)ڈڈااکڻٹر  کی / آآپپ کا

ڈڈيیميینشيیا الحق ہے يیا نہيیں۔ ااگر آآپپ يیہہ سوچچ ررہے ہيیں کہہ کيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا ہے تو ااپنے ڈڈااکڻٹر سے 
ں۔ليیت مالقاتت کا ووق 	  

1	  
	  

   
شکل ہو گئی ہے؟کيیا آآپپ ااتنا ززيیاددهه بهھولتے ہيیں کہہ آآپپ کی ررووززمرهه ززندگی م   

شکل ہوتی ہے؟کا ررااستہہ يیادد ررکهھنے ميیں مُ تک  کانن کيیا آآپپ کو عامم االفاظظ يیادد ررکهھنے يیا ددُ   
کی عالماتت ہو سکتی ہيیں۔ demens)يیہہ ڈڈيیميینشيیا (  

 
ہيیں: سس باررےے ميیں تفصيیل پڑهھھھ سکتےسس برووشر ميیں آآپپ ااِ ااِ  	  

؟ڈڈيیميینشيیا کيیا ہے ! 	  
؟آآپپ کيیسے معلومم کر سکتے ہيیں کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا الحق ہے ! 	  
ڈڈيیميینشيیا کے باررےے ميیں عامم سوااالتت کے جواابب ! 	  

ڈڈيیميینشيیا  کيیا ہے؟  
ڈڈيیميینشيیا ددماغی مرضض کی ووجہہ سے ہوتا ہے۔ ووقت کے ساتهھ ساتهھ ڈڈيیميینشيیا  کے مريیض کے ددماغغ ميیں 

هھوتی ووجہہ سے ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ اانن ميیں سے کوئی بيیمارریی چُ  تبديیليیاںں آآتی ہيیں۔ کئی بيیمارريیوںں کی
سب سے عامم پائی جانے وواالی بيیمارریی ہے۔ ڈڈيیميینشيیا کا سبب بننے وواالی سب بيیمارريیوںں  نہيیں ہے۔ االزاائمر 

ميیں يیہہ باتيیں مشترکک ہيیں:  
• هھولنے لگتے ہيیں (آآپپ کو يیاددددااشت کے مسائل ہو جاتے ہيیں)۔آآپپ بُ   	  

نن لوگوںں جاتے ہيیں کہہ ررشتہہ دداارر آآپپ سے مل کر گئے ہيیں يیا آآپپ ااُ هھولل مثالل کے ططورر پر آآپپ بُ 
هھولل جاتے ہيیں جنہيیں آآپپ ااچهھی ططرحح جانتے ہيیں۔کے نامم بُ   

• شکل ہو سکتی ہے جو آآپپ پہلے ہميیشہہ اانجامم ددےے ليیا کرتے تهھے۔ آآپپ کو ووهه عامم کامم کرنے ميیں مُ  
ا يیا بستر ڻٹهھيیک کرنا۔مثالل کے ططورر پر ددکانن تک جانے کا ررااستہہ ڈڈهھھھونڈنا٬، ددررووااززےے کو تاال لگان 	  

• لچسپی ختم ہو جاتی ہے جو آآپپ پہلے شوقق سے کيیا کرتے تهھے۔نن سرگرميیوںں ميیں آآپپ کی ددِ ااُ   	  

مثالل کے ططورر پر ااپنے ررشتہہ ددااررووںں يیا ددووستوںں کے ساتهھ ووقت گزااررنا۔ 	  

• جو آآپپ ہميیشہہ سے  بالکل عامم االفاظظ بهھولنے لگتے ہيیں نارروويیجن يیا ااپنی ماددرریی ززبانن کے ووهه آآپپ 
۔تهھےااستعمالل کرتے آآ ررہے  	  

کن لوگوںں کو ہوتا ہے؟ ڈڈيیميینشيیا  
	65 ميیں مبتال ہونے وواالے بيیشتر لوگگمرددووںں ااوورر عوررتوںں ددوونوںں کو ڈڈيیميینشيیا ہو سکتا ہے۔ ڈڈيیميینشيیا    

ہے۔ جاتاسالل سے ززيیاددهه عمر کے ہوتے ہيیں۔ کبهھی کبهھارر کم عمر لوگوںں کو بهھی ڈڈيیميینشيیا ہو   

 
 

ڈڈيیميینشيیا الحق ہونے يیا نہہ ہونے کے باررےے ميیں کيیسے معلومم کر سکتے آآپپ خودد کو 
ہيیں؟  
ہے کہہ آآيیا آآپپ کو  سکتی / آآپپ کو يیہہ معلومم کرنے ميیں مددد ددےے سکتا (fastlegen)ڈڈااکڻٹر  کی / آآپپ کا

ڈڈيیميینشيیا الحق ہے يیا نہيیں۔ ااگر آآپپ يیہہ سوچچ ررہے ہيیں کہہ کيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا ہے تو ااپنے ڈڈااکڻٹر سے 
ں۔ليیت مالقاتت کا ووق 	  



	  
	  

ڈڈااکڻٹر سے مالقاتت  
يیہہ ااہم ہے کہہ آآپپ ڈڈااکڻٹر کے ساتهھ مالقاتت سے پہلے تيیارریی کريیں۔  

ہو۔ /سکتیبہتر ہو گا کہہ کسی اايیسے شخص کے ساتهھ تيیارریی کريیں جو آآپپ کی مددد کر سکتا  
نن کاموںں کی اايیک فہرست ہے جو آآپپ مالقاتت سے پہلے کر سکتے ہيیں:يیہہ ااُ   

تو ڈڈااکڻٹر کو بتائيیں۔کی ضرووررتت ہو )  	(tolkترجم ااگر  آآپپ کو مُ  • 	  
ترجم مفت ہے۔آآپپ کيیلئے مُ  	  

ہيیں پاتے يیہہ سوچيیں کہہ آآپپ خودد يیا آآپکے گهھر وواالے آآپپ ميیں کونسی تبديیليیاںں (عالماتت)  • 	  
ددوواائيیاںں ڈڈااکڻٹر کے پاسس لے جائيیںيیہہ  اانن سب ددوواائيیوںں کے نامم لکهھ ليیں جو آآپپ لے ررہے ہيیں يیا  • 	  
ووهه سوااالتت لکهھ ليیں جو آآپپ پوچهھنا چاہتے ہوںں • 	  
ہو /سکتیکہہ کسی اايیسے شخص کو ساتهھ لے جائيیں جو آآپپ کی مددد کر سکتابہتر ہو گا  • 	  
۔/گی ااپنی کيیفيیت بتانے سے ڈڈرريیں نہيیں۔ ڈڈااکڻٹر آآپپ کی مددد کرےے گا • 	  

ترجم کی ضرووررتت ہے؟کيیا آآپپ کو مُ   
سس باررےے ترجم کی ضرووررتت ہے تو ڈڈااکڻٹر  سے مالقاتت کا ووقت ططے کرتے ہوۓۓ ااِ ااگر آآپپ کو مُ  •

ميیں بتائيیں۔  
آآپپ بتائيیں کہہ آآپپ کونسی ززبانن بولتے ہيیں۔ ۔ /گی کرےے گا کترجم بُ ڈڈااکڻٹر مُ  •  
 /ہوتیترجم ررااززدداارریی کا پابند ہوتاترجم ليینے کا حق حاصل ہے۔ يیہہ آآپپ کيیلئے مفت ہے۔ مُ آآپپ کو مُ  •

ہے۔  

ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا کيیوںں ااہم ہے؟  

• ووسریی بيیمارريیاںں ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا  يیہہ معلومم کرنے کيیلئے ااہم ہے کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا يیا ددُ  
)diagnoseالحق ہيیں (يیعنی تشخيیص يیا   

• ہيیا کرنے کيیلئے تشخيیص الززمی ہےجج مُ ررهھھھنمائی (خبرگيیریی)  يیا عالررست آآپپ کو ددُ    
• مددد کرنا  بہتر ططريیقے سےتشخيیص کے سبب آآپپ کے ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کيیلئے آآپپ کی  

آآسانن ہو جاتا ہے  

و ڈڈيیميینشيیا ہے؟کرتی  ہے کہہ آآيیا آآپپ ک/ڈڈااکڻٹر کيیسے معلومم کر تا   

ڈڈااکڻٹر:   

ہے کہہ آآپپ ااپنی ررووززمرهه ززندگی ميیں کيیسے گزاارراا کر ررہے ہيیں  /سکتیآآپپ سے پوچهھ سکتا  • 	  
ہے کہہ آآپپ کو کيیا يیادد ہے چيیک کر سکتا/سکتی  • 	  
ہے کہہ آآپپ کيیا سمجهھ سکتے ہيیں  سکتی/چيیک کر سکتا  • 	  
ہے)  /سکتیہے (خونن کے ڻٹيیسٹ کروواا سکتا /سکتیآآپپ کے خونن کا معائنہہ کر سکتا  • 	  
سکتی ہے جہاںں اايیک خاصص مشيین سے ددماغغ کی تصويیريیں لی جاتی /آآپپ کو اايیسی جگہہ بهھيیج سکتا •

	  
	  

	  

ڈڈااکڻٹر سے مالقاتت  
يیہہ ااہم ہے کہہ آآپپ ڈڈااکڻٹر کے ساتهھ مالقاتت سے پہلے تيیارریی کريیں۔  

ہو۔ /سکتیبہتر ہو گا کہہ کسی اايیسے شخص کے ساتهھ تيیارریی کريیں جو آآپپ کی مددد کر سکتا  
نن کاموںں کی اايیک فہرست ہے جو آآپپ مالقاتت سے پہلے کر سکتے ہيیں:يیہہ ااُ   

تو ڈڈااکڻٹر کو بتائيیں۔کی ضرووررتت ہو )  	(tolkترجم ااگر  آآپپ کو مُ  • 	  
ترجم مفت ہے۔آآپپ کيیلئے مُ  	  

ہيیں پاتے يیہہ سوچيیں کہہ آآپپ خودد يیا آآپکے گهھر وواالے آآپپ ميیں کونسی تبديیليیاںں (عالماتت)  • 	  
ددوواائيیاںں ڈڈااکڻٹر کے پاسس لے جائيیںيیہہ  اانن سب ددوواائيیوںں کے نامم لکهھ ليیں جو آآپپ لے ررہے ہيیں يیا  • 	  
ووهه سوااالتت لکهھ ليیں جو آآپپ پوچهھنا چاہتے ہوںں • 	  
ہو /سکتیکہہ کسی اايیسے شخص کو ساتهھ لے جائيیں جو آآپپ کی مددد کر سکتابہتر ہو گا  • 	  
۔/گی ااپنی کيیفيیت بتانے سے ڈڈرريیں نہيیں۔ ڈڈااکڻٹر آآپپ کی مددد کرےے گا • 	  

ترجم کی ضرووررتت ہے؟کيیا آآپپ کو مُ   
سس باررےے ترجم کی ضرووررتت ہے تو ڈڈااکڻٹر  سے مالقاتت کا ووقت ططے کرتے ہوۓۓ ااِ ااگر آآپپ کو مُ  •

ميیں بتائيیں۔  
آآپپ بتائيیں کہہ آآپپ کونسی ززبانن بولتے ہيیں۔ ۔ /گی کرےے گا کترجم بُ ڈڈااکڻٹر مُ  •  
 /ہوتیترجم ررااززدداارریی کا پابند ہوتاترجم ليینے کا حق حاصل ہے۔ يیہہ آآپپ کيیلئے مفت ہے۔ مُ آآپپ کو مُ  •

ہے۔  

ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا کيیوںں ااہم ہے؟  

• ووسریی بيیمارريیاںں ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا  يیہہ معلومم کرنے کيیلئے ااہم ہے کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا يیا ددُ  
)diagnoseالحق ہيیں (يیعنی تشخيیص يیا   

• ہيیا کرنے کيیلئے تشخيیص الززمی ہےجج مُ ررهھھھنمائی (خبرگيیریی)  يیا عالررست آآپپ کو ددُ    
• مددد کرنا  بہتر ططريیقے سےتشخيیص کے سبب آآپپ کے ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کيیلئے آآپپ کی  

آآسانن ہو جاتا ہے  

و ڈڈيیميینشيیا ہے؟کرتی  ہے کہہ آآيیا آآپپ ک/ڈڈااکڻٹر کيیسے معلومم کر تا   

ڈڈااکڻٹر:   

ہے کہہ آآپپ ااپنی ررووززمرهه ززندگی ميیں کيیسے گزاارراا کر ررہے ہيیں  /سکتیآآپپ سے پوچهھ سکتا  • 	  
ہے کہہ آآپپ کو کيیا يیادد ہے چيیک کر سکتا/سکتی  • 	  
ہے کہہ آآپپ کيیا سمجهھ سکتے ہيیں  سکتی/چيیک کر سکتا  • 	  
ہے)  /سکتیہے (خونن کے ڻٹيیسٹ کروواا سکتا /سکتیآآپپ کے خونن کا معائنہہ کر سکتا  • 	  
سکتی ہے جہاںں اايیک خاصص مشيین سے ددماغغ کی تصويیريیں لی جاتی /آآپپ کو اايیسی جگہہ بهھيیج سکتا •

ہيیں 	  
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ڈڈااکڻٹر سے مالقاتت  
يیہہ ااہم ہے کہہ آآپپ ڈڈااکڻٹر کے ساتهھ مالقاتت سے پہلے تيیارریی کريیں۔  

ہو۔ /سکتیبہتر ہو گا کہہ کسی اايیسے شخص کے ساتهھ تيیارریی کريیں جو آآپپ کی مددد کر سکتا  
نن کاموںں کی اايیک فہرست ہے جو آآپپ مالقاتت سے پہلے کر سکتے ہيیں:يیہہ ااُ   

تو ڈڈااکڻٹر کو بتائيیں۔کی ضرووررتت ہو )  	(tolkترجم ااگر  آآپپ کو مُ  • 	  
ترجم مفت ہے۔آآپپ کيیلئے مُ  	  

ہيیں پاتے يیہہ سوچيیں کہہ آآپپ خودد يیا آآپکے گهھر وواالے آآپپ ميیں کونسی تبديیليیاںں (عالماتت)  • 	  
ددوواائيیاںں ڈڈااکڻٹر کے پاسس لے جائيیںيیہہ  اانن سب ددوواائيیوںں کے نامم لکهھ ليیں جو آآپپ لے ررہے ہيیں يیا  • 	  
ووهه سوااالتت لکهھ ليیں جو آآپپ پوچهھنا چاہتے ہوںں • 	  
ہو /سکتیکہہ کسی اايیسے شخص کو ساتهھ لے جائيیں جو آآپپ کی مددد کر سکتابہتر ہو گا  • 	  
۔/گی ااپنی کيیفيیت بتانے سے ڈڈرريیں نہيیں۔ ڈڈااکڻٹر آآپپ کی مددد کرےے گا • 	  

ترجم کی ضرووررتت ہے؟کيیا آآپپ کو مُ   
سس باررےے ترجم کی ضرووررتت ہے تو ڈڈااکڻٹر  سے مالقاتت کا ووقت ططے کرتے ہوۓۓ ااِ ااگر آآپپ کو مُ  •

ميیں بتائيیں۔  
آآپپ بتائيیں کہہ آآپپ کونسی ززبانن بولتے ہيیں۔ ۔ /گی کرےے گا کترجم بُ ڈڈااکڻٹر مُ  •  
 /ہوتیترجم ررااززدداارریی کا پابند ہوتاترجم ليینے کا حق حاصل ہے۔ يیہہ آآپپ کيیلئے مفت ہے۔ مُ آآپپ کو مُ  •

ہے۔  

ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا کيیوںں ااہم ہے؟  

• ووسریی بيیمارريیاںں ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا  يیہہ معلومم کرنے کيیلئے ااہم ہے کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا يیا ددُ  
)diagnoseالحق ہيیں (يیعنی تشخيیص يیا   

• ہيیا کرنے کيیلئے تشخيیص الززمی ہےجج مُ ررهھھھنمائی (خبرگيیریی)  يیا عالررست آآپپ کو ددُ    
• مددد کرنا  بہتر ططريیقے سےتشخيیص کے سبب آآپپ کے ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کيیلئے آآپپ کی  

آآسانن ہو جاتا ہے  

و ڈڈيیميینشيیا ہے؟کرتی  ہے کہہ آآيیا آآپپ ک/ڈڈااکڻٹر کيیسے معلومم کر تا   

ڈڈااکڻٹر:   

ہے کہہ آآپپ ااپنی ررووززمرهه ززندگی ميیں کيیسے گزاارراا کر ررہے ہيیں  /سکتیآآپپ سے پوچهھ سکتا  • 	  
ہے کہہ آآپپ کو کيیا يیادد ہے چيیک کر سکتا/سکتی  • 	  
ہے کہہ آآپپ کيیا سمجهھ سکتے ہيیں  سکتی/چيیک کر سکتا  • 	  
ہے)  /سکتیہے (خونن کے ڻٹيیسٹ کروواا سکتا /سکتیآآپپ کے خونن کا معائنہہ کر سکتا  • 	  
سکتی ہے جہاںں اايیک خاصص مشيین سے ددماغغ کی تصويیريیں لی جاتی /آآپپ کو اايیسی جگہہ بهھيیج سکتا •

ہيیں 	  

	  
	  

   
                

                     
)        

 
            	  

   	  
             	  
        	  

    
                   

                   
                   

     
          )   	  

                       
            

                      
                 	  

                    	  

            	  

                   
    	  

      
                65	   

                  

 
 

                
 

                      
                     

   	  

	  
	  

   
                

                     
)        

 
            	  

   	  
             	  
        	  

    
                   

                   
                   

     
          )   	  

                       
            

                      
                 	  

                    	  

            	  

                   
    	  

      
                65	   

                  

 
 

                
 

                      
                     

   	  

	  
	  

   
                

                     
)        

 
            	  

   	  
             	  
        	  

    
                   

                   
                   

     
          )   	  

                       
            

                      
                 	  

                    	  

            	  

                   
    	  

      
                65	   

                  

 
 

                
 

                      
                     

   	  



	  
	  

          (          
      	  

      

                      
                    

      )            
            

 
         

                  
  

        	  
         	  
      	  
           	  
               	  
                	  
            	  
      	  
                     

	  
             

                	  
         ( )     	  

        (hjemmetjenesten	  i	  kommunen)     
            

      	  
         hjemmetjenesten	  i	  kommunen   
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سپيیشلسٹ  آآپپ   ۔ہے /سکتیکے پاسس بهھيیج سکتا (سپيیشلسٹ)  ماہر ڈڈااکڻٹر  کےآآپپ کو آآگے ڈڈيیميینشيیا  •
۔ گی/ کے مزيید معائنے کرےے گا 	  

؟يیلئے ااددوويیاتت ددستيیابب ہيیںڈڈيیميینشيیا ککيیا   

چهھ ڈڈيیميینشيیا کی کُ  يیں۔ تاهھھھمدد ددالفا شِ مکمل  اايیسی کوئی ااددوويیاتت ددستيیابب نہيیں ہيیں جو آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا سے 
کے ساتهھ  مسائل پيیش تبديیليیوںں ااوورر ددررودد کو کيیلئے اايیسی ااددوويیاتت موجودد ہيیں جن کے سبب آآپپ خُ  اممقساا

تنی جلدیی اايیسی پپ جِ قدررےے آآسانی سے ززندگی گزاارر سکتے ہيیں (تبديیليیاںں ااوورر تکليیفيیں ددبب جاتی ہيیں)۔ آآ
۔گے٬، فائدهه ااتنا ہی ززيیاددهه ہوگا  ااددوويیاتت ليینی شرووعع کر دديیں  

 
ے ساتهھ کيیسے ززندگی گزاارر سکتے ہيیں؟ڈڈيیميینشيیا کآآپپ   

اايیسے بہت سے ططريیقے ہيیں جن پر عمل کر کے آآپپ ڈڈيیميینشيیا کے باووجودد اايیک ااچهھی ززندگی گزاارر 
سکتے ہيیں۔  

يیہاںں آآپپ کيیلئے کچهھ تجاوويیز ددیی جا ررہی ہيیں: 	  
ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کے ساتهھ ززيیاددهه ووقت گزاارريیںررشتہہ  • 	  
بتائيیں  ددووسرووںں کو ااپنا حالل • 	  
ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں سے مددد مانگيیںضرووررتت محسوسس کريیں تو  • 	  
جيیسی ہےکے نن ددووسرےے لوگوںں کے ساتهھ باتت کريیں جن کی صوررتحالل آآپپ ااُ  • 	  
ررکهھيیں ن ددلچسپيیوںں ااوورر مشاغل کو جارریی ررکهھنا ممکن ہو٬، اانہيیں جاررییآآپپ کيیلئے ااپنی جِ  • 	  
ثالل کے ططورر پر پيیدلل چليیں۔ااپنے جسم کو ااستعمالل کريیں۔ مِ  • 	  
ااچهھی ااوورر صحت بخش غذاا کهھائيیں۔ • 	  
سس کے ساتهھ کيیسے ززندگی گزاارر سکتے سس مرضض کے باررےے ميیں سيیکهھيیں ااوورر معلومم کريیں کہہ آآپپ ااِ ااِ  •

ہيیں۔ 	  
آآپپ کو ااپنے ڈڈااکڻٹر ااوورر اانڻٹرنيیٹ سے بہت سی معلوماتت مل سکتی ہيیں۔  

مددد کی ضرووررتت ہے قِسم کی سں کہہ آآپپ کو کِ ااپنے ڈڈااکڻٹر سے باتت کريی • 	  
ہے) سکتی / (ڈڈااکڻٹر بلديیہہ (کميیونن) سے رراابطہہ کرنے ميیں آآپپ کی مددد کر سکتا 	  

	hjemmetjenesten) بلديیہہ  گهھر       i	  kommunen)     
            

      	  
         hjemmetjenesten	  i	  kommunen   
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سپيیشلسٹ  آآپپ   ۔ہے /سکتیکے پاسس بهھيیج سکتا (سپيیشلسٹ)  ماہر ڈڈااکڻٹر  کےآآپپ کو آآگے ڈڈيیميینشيیا  •
۔ گی/ کے مزيید معائنے کرےے گا 	  

؟يیلئے ااددوويیاتت ددستيیابب ہيیںڈڈيیميینشيیا ککيیا   

چهھ ڈڈيیميینشيیا کی کُ  يیں۔ تاهھھھمدد ددالفا شِ مکمل  اايیسی کوئی ااددوويیاتت ددستيیابب نہيیں ہيیں جو آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا سے 
کے ساتهھ  مسائل پيیش تبديیليیوںں ااوورر ددررودد کو کيیلئے اايیسی ااددوويیاتت موجودد ہيیں جن کے سبب آآپپ خُ  اممقساا

تنی جلدیی اايیسی پپ جِ قدررےے آآسانی سے ززندگی گزاارر سکتے ہيیں (تبديیليیاںں ااوورر تکليیفيیں ددبب جاتی ہيیں)۔ آآ
۔گے٬، فائدهه ااتنا ہی ززيیاددهه ہوگا  ااددوويیاتت ليینی شرووعع کر دديیں  

 
ے ساتهھ کيیسے ززندگی گزاارر سکتے ہيیں؟ڈڈيیميینشيیا کآآپپ   

اايیسے بہت سے ططريیقے ہيیں جن پر عمل کر کے آآپپ ڈڈيیميینشيیا کے باووجودد اايیک ااچهھی ززندگی گزاارر 
سکتے ہيیں۔  

يیہاںں آآپپ کيیلئے کچهھ تجاوويیز ددیی جا ررہی ہيیں: 	  
ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کے ساتهھ ززيیاددهه ووقت گزاارريیںررشتہہ  • 	  
بتائيیں  ددووسرووںں کو ااپنا حالل • 	  
ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں سے مددد مانگيیںضرووررتت محسوسس کريیں تو  • 	  
جيیسی ہےکے نن ددووسرےے لوگوںں کے ساتهھ باتت کريیں جن کی صوررتحالل آآپپ ااُ  • 	  
ررکهھيیں ن ددلچسپيیوںں ااوورر مشاغل کو جارریی ررکهھنا ممکن ہو٬، اانہيیں جاررییآآپپ کيیلئے ااپنی جِ  • 	  
ثالل کے ططورر پر پيیدلل چليیں۔ااپنے جسم کو ااستعمالل کريیں۔ مِ  • 	  
ااچهھی ااوورر صحت بخش غذاا کهھائيیں۔ • 	  
سس کے ساتهھ کيیسے ززندگی گزاارر سکتے سس مرضض کے باررےے ميیں سيیکهھيیں ااوورر معلومم کريیں کہہ آآپپ ااِ ااِ  •

ہيیں۔ 	  
آآپپ کو ااپنے ڈڈااکڻٹر ااوورر اانڻٹرنيیٹ سے بہت سی معلوماتت مل سکتی ہيیں۔  

مددد کی ضرووررتت ہے قِسم کی سں کہہ آآپپ کو کِ ااپنے ڈڈااکڻٹر سے باتت کريی • 	  
ہے) سکتی / (ڈڈااکڻٹر بلديیہہ (کميیونن) سے رراابطہہ کرنے ميیں آآپپ کی مددد کر سکتا 	  

	hjemmetjenesten)ااپنی بلديیہہ ميیں گهھر ميیں مددد کی سرووسس •  i	  kommunen) سے باتت کريیں   
• ہيیں؟مزيید معلوماتت ليینے کيیلئے کس سے رراابطہہ کر سکتے آآپپ    
سے باتت کريیں(fastlegen)  ڈڈااکڻٹرااپنے  • 	  

         hjemmetjenesten	  i	  kommunen   
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ہے۔  

ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا کيیوںں ااہم ہے؟  

• ووسریی بيیمارريیاںں ڈڈااکڻٹر سے معائنہہ کروواانا  يیہہ معلومم کرنے کيیلئے ااہم ہے کہہ آآيیا آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا يیا ددُ  
)diagnoseالحق ہيیں (يیعنی تشخيیص يیا   

• ہيیا کرنے کيیلئے تشخيیص الززمی ہےجج مُ ررهھھھنمائی (خبرگيیریی)  يیا عالررست آآپپ کو ددُ    
• مددد کرنا  بہتر ططريیقے سےتشخيیص کے سبب آآپپ کے ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کيیلئے آآپپ کی  

آآسانن ہو جاتا ہے  

و ڈڈيیميینشيیا ہے؟کرتی  ہے کہہ آآيیا آآپپ ک/ڈڈااکڻٹر کيیسے معلومم کر تا   

ڈڈااکڻٹر:   

ہے کہہ آآپپ ااپنی ررووززمرهه ززندگی ميیں کيیسے گزاارراا کر ررہے ہيیں  /سکتیآآپپ سے پوچهھ سکتا  • 	  
ہے کہہ آآپپ کو کيیا يیادد ہے چيیک کر سکتا/سکتی  • 	  
ہے کہہ آآپپ کيیا سمجهھ سکتے ہيیں  سکتی/چيیک کر سکتا  • 	  
ہے)  /سکتیہے (خونن کے ڻٹيیسٹ کروواا سکتا /سکتیآآپپ کے خونن کا معائنہہ کر سکتا  • 	  
سکتی ہے جہاںں اايیک خاصص مشيین سے ددماغغ کی تصويیريیں لی جاتی /آآپپ کو اايیسی جگہہ بهھيیج سکتا •

ہيیں 	  
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سپيیشلسٹ  آآپپ   ہے /سکتیکے پاسس بهھيیج  (سپيیشلسٹ)  ماہر ڈڈااکڻٹر  کےآآپپ کو آآگے ڈڈيیميینشيیا  •
۔ گی/ کے مزيید معائنے کرےے گا 	  

؟يیلئے ااددوويیاتت ددستيیابب ہيیںڈڈيیميینشيیا ککيیا   

چهھ ڈڈيیميینشيیا کی کُ  يیں۔ تاهھھھمدد ددالفا شِ مکمل  اايیسی کوئی ااددوويیاتت ددستيیابب نہيیں ہيیں جو آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا سے 
کے ساتهھ  مسائل پيیش تبديیليیوںں ااوورر ددررودد کو کيیلئے اايیسی ااددوويیاتت موجودد ہيیں جن کے سبب آآپپ خُ  اممقساا

تنی جلدیی اايیسی پپ جِ قدررےے آآسانی سے ززندگی گزاارر سکتے ہيیں (تبديیليیاںں ااوورر تکليیفيیں ددبب جاتی ہيیں)۔ آآ
۔گے٬، فائدهه ااتنا ہی ززيیاددهه ہوگا  ااددوويیاتت ليینی شرووعع کر دديیں  

 
ے ساتهھ کيیسے ززندگی گزاارر سکتے ہيیں؟ڈڈيیميینشيیا کآآپپ   

اايیسے بہت سے ططريیقے ہيیں جن پر عمل کر کے آآپپ ڈڈيیميینشيیا کے باووجودد اايیک ااچهھی ززندگی گزاارر 
سکتے ہيیں۔  

يیہاںں آآپپ کيیلئے کچهھ تجاوويیز ددیی جا ررہی ہيیں: 	  
ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کے ساتهھ ززيیاددهه ووقت گزاارريیںررشتہہ  • 	  
بتائيیں  ددووسرووںں کو ااپنا حالل • 	  
ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں سے مددد مانگيیںضرووررتت محسوسس کريیں تو  • 	  
جيیسی ہےکے نن ددووسرےے لوگوںں کے ساتهھ باتت کريیں جن کی صوررتحالل آآپپ ااُ  • 	  
ررکهھيیں ن ددلچسپيیوںں ااوورر مشاغل کو جارریی ررکهھنا ممکن ہو٬، اانہيیں جاررییآآپپ کيیلئے ااپنی جِ  • 	  
ثالل کے ططورر پر پيیدلل چليیں۔ااپنے جسم کو ااستعمالل کريیں۔ مِ  • 	  
ااچهھی ااوورر صحت بخش غذاا کهھائيیں۔ • 	  
سس کے ساتهھ کيیسے ززندگی گزاارر سکتے سس مرضض کے باررےے ميیں سيیکهھيیں ااوورر معلومم کريیں کہہ آآپپ ااِ ااِ  •

ہيیں۔ 	  
آآپپ کو ااپنے ڈڈااکڻٹر ااوورر اانڻٹرنيیٹ سے بہت سی معلوماتت مل سکتی ہيیں۔  

مددد کی ضرووررتت ہے قِسم کی سں کہہ آآپپ کو کِ ااپنے ڈڈااکڻٹر سے باتت کريی • 	  
ہے) سکتی / (ڈڈااکڻٹر بلديیہہ (کميیونن) سے رراابطہہ کرنے ميیں آآپپ کی مددد کر سکتا 	  

	hjemmetjenesten)ااپنی بلديیہہ ميیں گهھر ميیں مددد کی سرووسس •  i	  kommunen) سے باتت کريیں   
• ہيیں؟مزيید معلوماتت ليینے کيیلئے کس سے رراابطہہ کر سکتے آآپپ    
سے باتت کريیں(fastlegen)  ڈڈااکڻٹرااپنے  • 	  
	hjemmetjenesten)گهھر ميیں مددد کی سرووسس  ااپنی بلديیہہ ميیں •  i	  kommunen)  سے رراابطہہ

کريیں 	  
بلديیہہ ميیں ررہتے ہيیں٬، ووہاںں کے مرکزیی فونن نمبر پر کالل کريیں ااوورر اانن سے کہيیں کہہ ووهه گهھر آآپپ جس 

ميیں مددد کی سرووسس سے آآپپ کی کالل مال دديیں۔ 	  
ااسس ططرحح مل سکتا ہے: آآپپ کو  بلديیہہ کا مرکزیی فونن نمبر  	  

o  800HELSE	  (800	  43	کو فونن کريیں (573   	  
o 	وويیب سائيیٹ    www.norge.no دديیکهھيیں۔ سرچچ کے خانے ميیں بلديیہہ کا نامم لکهھيیں۔ 	  
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• Helsenorge  وويیب سائيیٹ ہے جسے نارروويیجن حکومت چالتی ہے۔ يیہاںں آآپپ کو صحت٬،  اايیک
بيیمارریی٬، حقوقق ااوورر مددد کے باررےے ميیں عمومی معلوماتت مل سکتی ہيیں۔ 	  

o  800HELSE	  (800	  43	کريیں کو فونن (573   	  
o 	وويیب سائيیٹ    www.norge.no دديیکهھيیں۔ 	  

	‐-Pasient) مريیضوںں ااوورر صاررفيین کے اامورر کا سرکارریی نگرااننہر کاؤؤنڻٹی (فلکے) ميیں  •  og	  
Brukerombudet) ۔ ااگر آآپپ بيیمارر ہوںں تو يیہہ آآپپ کو  معلوماتت ددےے سکتا ہے کہہ آآپپ موجودد ہے

کو کونسی مددد ااوورر حقوقق حاصل ہيیں۔ 	  
ميیں مريیضوںں ااوورر صاررفيین کے اامورر کے سرکارریی نگراانن کا فونن نمبر حاصل کرنے  فلکےااپنے  •

کيیلئے: 	  
o  800HELSE	  (800	  43	کريیں کو فونن (573   	  
o دديیکهھيیں۔     	www.helsenorge.no/pasient-‐og-‐brukerombudetوويیب سائيیٹ  	  

	ڈڈيیميینشيیا الئن •  )Demenslinjen(	اايیک اامدااددیی فونن سرووسس ہے جسے نيیشنل اايیسوسی اايیشن فارر    
	Nasjonalforeningen)پبلک ہيیلتهھ   for	  folkehelsen)  چالتی ہے۔ يیہاںں آآپپ کو ڈڈيیميینشيیا٬، مددد

ااوورر حقوقق کے باررےے ميیں مزيید معلوماتت مل سکتی ہيیں۔ يیہاںں آآپپ جن لوگوںں سے باتت کرتے ہيیں٬، ووهه 
سکتے ہيیں۔  مشوررےے ددےے سکتے ہيیں ااوورر سوااالتت کے جواابب ددےے 	  

o  	  Demenslinjen	  23	  12	  00	کو فونن کريیں 40   	  
o  www.nasjonalforeningen.no/demenslinjen وويیب سائيیٹ دديیکهھيیں	   	  

اايیسے لوگگ موجودد ہيیں جو آآپپ کو مشوررهه يیا مددد ميیں  جاننے وواالوںں آآپپ کےمعلومم کريیں کہہ  کيیا  •
ددےے سکتے ہيیں 	  
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آآپپ يیہاںں ااہم معلوماتت لکهھ سکتے ہيیں:  
	  




