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 )Cardiff and the Vale of Glamorgan(ڤیل ئاڤ گالمۆرگان د خزمتکانی سالمتی دەروونی ل کاردیف و 

ئم ماپڕە . دەکیت) cavamh(کاردیف و ڤیل ئاڤ گالمۆرگان  ل سالمتی دەروونیپرۆژەی زۆر سپاس ک سردانی ماپڕی 
کاردیف و ڤیل ئاڤ «هروەها ڕنمای خزمتکانی سالمتی دەروونی ل  وزانیاریت پ دەدات  cavamhدەربارەی چاالکیکانی 

  .دەخات بردەستی تۆ) ئۆنالین(ب شوەی سره  »گالمۆرگان

ئم ڕنمای زانیاریت پ دەدات دەربارەی ئو خزمتان ک بۆ کسانی خاوەن پداویستیکانی سالمتی دەروونی دابین 
  .زمتان دەگرتوە ک بۆ مندان و گنجان، گورەسان و بساچووان دابین دەکرنئم هموو ئو خ. دەکرن

  :ئم ڕنمای زانیاری تدای دەربارەی

 کانیاسایی ران –پرسوکختی بتی دەروونی، یاسای توانایی دەروونی و یاساکانی تایبالمیاسای س بۆ نموون 
 نالیل ک تانو خزمرپرسانیئب ندروستیی زانکۆی نیاسایی دابین دەکری تکانی دەستتخزم بۆ نموون ،

 خزمتکانی ناوەندەکانی دەست ل کاردیف و ڤیل ئاڤ گالمۆرگان، خزمتکانی پۆلیسکاریف و ڤیل، 
نم دابین دەکریسی سن کالیل ک تانو خزمئ. 
فۆنی لیستیلتی تکانی یارمه. 

  

  ات بم خزمتانچۆن دەستت بگ

ئگر یکم جارە ک پویست ئم خزمتان ب کار بھنی، ئاساییان دەب بر ل هموو شتک پیوەندی بکیت ب پزیشکی 
خزمتی پاپشتی سرەتایی سالمتی «پزیشکی گشتی پداویستیکت هدەسنگنت و تۆ دەنرت بۆ الی . گشتیی خۆت

  .ل ناوچکت »تیمی سالمتی دەروونی کۆمگا«یان  »دەروونی
 یه جوتنی دەسبفریاک ویستت بت تۆ پی وا بر پزیشکی گشتی پگترسی(ئم تۆ ل وات وە دایت کزیان ئ 

 نیت بیسانی تربگک وا )خۆت یان بدەگرن، ئویست هنگاوی پرپرسان هت بنگاندنت بۆ بکرسرا هوەی خبۆ ئ.  

  پداویستی زمانیکان

  :ئم ڕکخراوە یاساییانی خوارەوە دەتوانن ل کاتی پویست خزمتی وەرگانی زارەکی بۆ تۆ دابین بکن

 یلندروستیی زانکۆی کاردیف و ڤی تدەست) ل یل ئاڤ گالمۆرگان«کتی  »کاردیف و ڤالمکانی ستخزم
ڕۆژی هفت خزمتی وەرگانی زارەکی ب شوەی ڕووبڕوو یان  7و  کاتژمری ڕۆژ 24ل ): دابین دەکاتدەروونی 

 .تلفۆنی دابین دەکات
 یل ئاڤ گالمۆرگاننی ڤنجومفۆنی دابین دەکات –ئلڕوو یان توەی ڕووبش انی زارەکی بتی وەرگخزم. 
نی کاردیفنجومئ 
 ندروستیی زانکۆیی تدەستAbertawe Bro Morgannwg ) یل ئاڤ گالمۆرگانڕۆژ«لکانی دابین  »ئاوای ڤتخزم

 ).دەکات
 زپۆلیسی باشووری وەی-  ری ڕۆژ و  24لڕوو یان  7کاتژموەی ڕووبش انی زارەکی بتی وەرگخزم فتڕۆژی ه

  .تلفۆنی دابین دەکات
 

  )cavamh(ناوەندی سالمتی دەروونی کاردیف و ڤیل ناردنی بیروڕا و تبینیکان بۆ 
  .بۆ ئوەی بتوانین بردەوام باشتریان بکین وەربگریندەربارەی ماپڕ و ڕنمای خزمتکانمان  تۆبیروڕای خۆشحاڵ دەبین م ئ

  زۆر سپاس


