
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) GPخدمة الطب	ب العام ( 
� ل   ألطفال و ال	افع��

 
 
  

� ا احت�اجاتقوق و تع��ز ح        لرعا�ة الصح�ة لألطفال و ال�افع��



 
 

 
 بChildren’s Health Scotland - CHS( إسكتلنداصحة أطفال إن 

=
 سمB)، المعروفة سا<قا

 �Dإجراءات من أجل األطفال المر(Actions for Sick Children)  Scotland) MN ،
M تؤ الم

PQة الوح�دة ال��ة اإلسكتلند �Tحت�اجاتعزز اسسة الخ  � المر�D من األطفال و ال�افع��
ضمن نظام الرعا�ة الصح�ة الخاص بنا. نعمل ع\ معاي�T و جودة محسنة <خصوص رعا�ة 
 bسc .المجتمع M

�f ل، أو � �Tالم M
�f أو ، �gشiالمس M

�f سواء �Dكونون مر�� عندما  األطفال و ال�افع��
q Mل من الس�إp تمث�ل احت�اجاتهم و احت�اجات عائالتهم و التأjد من أن أصوات

�f اسات هم توثر
،  متعلقةو التخط�ط و الممارسة ال � ، و الرعاة، و المهني�� Mpالصحة. نقوم بهذا <التعاون مع األها>

� أنفسهم.    إضافة إp األطفال و ال�افع��
  

 
x
M المجتمع، غالy نظرا

�f ل � �Tة من المy�{ن قjأما M
�f ة المقدمة� إp تزا�د الرعا

=
ما �كون الطب�ب ا

M رعايتك بتوعكأنت أالعام هو جهة االتصال األوp عندما �شعر 
�f و الطفل الذي  M

�f  .الصحة
تتكرر ز�اراتك للطب�ب  و اضطراب نادر قّد أ األمد حالة صح�ة ط��لةلالطفل  تعرضعندما ي

M ت�سيق الخدمات األ 
�f جهة االتصال الرئ�س�ة للمساعدة 

=
رى خالعام و الذي س�ش�ل غالyا

  المتعلقة <الحالة. 
  

M الجم ا إن صحة أطفال إسكتلند
�f المشعضو M

�f ع�ة األورو��ة لألطفال �g )European 
Association for Children in Hospital - EACH M

PQورو��ة تجت ميثاق الجمع�ة األأن) و ال
M المشلأل 

�f طفال �g � ة معاي�T خاصة <الرعا�ة الصح�ة لألطفال و ال�افع�� �حدد هذا الميثاق ع�� .
M أوقات المرض. تعمل 

�fالصحة الوطن�ة  خدمة -إن إ�ش إس  الهيئات الصح�ة التا<عة ل)NHS 
Health Boards ( Mpالوقت الحا M

�f . �Tاتجاە تحقيق هذە المعاي>  
  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
M المشاركة العائل�ة و �شكر مجموعة إن صحة أطفال إسكتلندا  �Qلها ع\  مهن � الرعا�ة الصح�ة التا<ع��

 M
�f ب. هذا ال�ت�ّ  مساهمتهم  �Tارت�شyاع ’ M\فلكط’و  ‘طف‘  pهذا الدل�ل إ M

�f  األطفال الذين تتم رعايتهم
� من قyل األهل  M أو القرا<ة. و الرعاة اآلخ}�ن مثل البيولوجي��

�Qرعاة التب  
  

 cسخة ب ال�ت�ّ إن هذا 
ّ
M  أنتجسا<قه الذي ثة عن محد

�f2009. 
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  خدمة الطب	ب العام
  

# أن أتوقع؟
  ماذا )مكن$�

 M
�f ك العام و طاقم العملy¥ستوصفالمإن طب  M§ة صح�ة رئ�س�ة تتضمن زائر ص�هم أفراد ف}�ق رعا

)health visitorو ممرض عام ،( )practice nurse � M قطاع الصحة. إن م خ}�نآ)، و مهني��
�f ستوصف

�قدم مجموعة من الخدمات الصح�ة لك و ألطفالك مثل:  الخاص <ك طب�ب العامال  
  التطع�م 
 شارة الصح�ةiاالس 
  الفحص و المعالجة 
 وصفات الدواء 
 و خدمات صح�ة أخرى �gشiة المس�  اإلحالة إp رعا
  

# أن أسجل طفل مع طب	ب عام؟
  ك	ف )مكن$�

�جاد أقرب Bك طب�ب عام، قم ب�عهم. طب�ب عام و اطلب أن يتم �سج�لك م مستوصفإذا لم �كن لد
  المح\M من خالل:  ستوصف�مكنك أن تجد استمارة الم

  لخدمة M\المح M
و®� PTإن إ�ش إس الموقع اإلل�)NHS( 

 إن إتش إس موقع المعلومات لخدمة www.nhs24.scot  ±Tاالتصال  أو ع 
  88 44 22 0800ع\ 

 شارة المواطiة المحل�ة أو مكتب اسyالمكت �  (Citizen Advice Bureau)ن��
www.citizensadvice.org.uk  

  
مع طب�ب عام خاص بهم إذا   ل�إذا qان لد�ك طب�ب عام، �مكنك �سج�ل طفلك معهم أو �مكنهم الiسج

  ستوصفطلب منك المqانوا يرغبون <ذلك. س�
ّ
�طلبون منك إثyات  الذي ستختارە إ¶مال نموذج طلب و قد

ستقyال او اطلب طاعتك فعل ذلك، تحدث إp موظف اإل ه��ة مرفق <صورة و عنوان. إذا لم �كن <است
  . ستوصفالتحدث مع مدير الم

  
 
ّ
 الطب�ب العا صفستو يرفض م قد

=
M م�ان <ع�د جدا

�f انت قائمت م �سج�لك إذا كنت �سكنq هم ممتلئة أو إذا
  توجبع\ س�ºل المثال. ي

ّ
 ¼س«ب الرفض. قد

=
M حال رفضهم لiسج�لك، مراسلتك خط�ا

�f ي عليهم M
�by� 

  عل�ك أن تطلب منهم فعل ذلك. 
  

جم فوري أو الحصول ع\ المعلومات <ص�غة مختلفةهل تعلم PTمكنك الحصول ع\ م�(مثل القراءة  : 
السهلة، أو ص�غة صوت�ة، أو لغة اإلشارة) و ذلك للتأjد من استطاعتك التحدث مع طب�ب عام، أو 
 M
�f تحتاج. س�قوم طاقم العمل M

PQاستخدام خدمة صح�ة، أو الحصول ع\ المعلومات الصح�ة ال
 الطب�ب العام بتدب�T هذا األمر لك. ستوصف م
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 #
# أن أما الذي ي�345

  الطب	ب العام؟ مستوصف=حث عنه �9
�قدم ستوصفاتتمتلك qل الم M

PQما مؤو عن ونها معلومات عن الخدمات الq .هالت طاقم العمل لديهم
�مكنك أن تطلب مقا<لة الطب�ب العام قyل أن تقوم <الiسج�ل.   

M �ساعدك ع\ تحد�د م سئلةدناە مجموعة من اال أ�مكنك ان تجد 
PQالطب�ب العام المناسب ستوصف ال

  لك: 
  

 هذا المه p؟ ستوصفل من السهل الوصول إ 
 فتح الم�M  ستوصفهل 

�fك؟أyوقات تناس 
  ؟أهل ترغب <طب�ب عام ذكر ÂQة عامة أنy¥و طب 
 قدمها الم� M

PQالخدمات ال MN ؟ستوصفما 
 هل يوجد طب�ب عام يت�لم لغتك؟ 
 مكنك الت�M ح حدثهل 

�f 
=
 ؟ستوصفال لم تتمكن من الذهاب إp الممع الطب�ب العام هاتف�ا

 قة لألطفال و تحتوي ع\ كتب و ألعاب؟ فستوصضمن المهل يت� غرفة انتظار صد
  � خاصة <صحة الطفل، أو اهتمام <صحة الطفل، أو تحتوي ع\  مؤهالتهل �متلك األطyاء العام��

 ع�ادات أطفال؟
  قدمونلعمل ودو طاقم ايتضمن المستوصف هل�ح�ب؟ د <ح�ث  PTالمساعدة و ال 

 

# أن أغ�A الطب	ب العام؟
  هل )مكن$�
M أي 

�f ،منعم pأن  أحد مرضاهم. ل�س من المطلوب منك خر و اطلب أن تصبحستوصف آوقت. اذهب إ
 للم

=
  الذي تغادرە.  مستوصفالجد�د أو للستوصف تقدم سyºا

M مرضاە من قائمة هل �مكن للطب�ب الع
�bل� ضمن ظروف معينة. قّد ؟ نعم، و ل�ن ستوصفالمام أن 

 M
�f حدث هذا� ما �حدث. أ

=
، إال أن هذا نادرا

=
  ي وقت و ل�س من المطلوب منهم أن �قدموا سyºا

العد�د من  حدث. تستوصفث مع الطب�ب العام أو مدير الم، تحدستوصفإذا qان لد�ك مش�لة مع الم
  ¼سهولة.  المشا¶ل ن�iجة لقلة التواصل و �مكن لها أن تحلّ 

  
# الحصول عD موعد فوري لطفل؟

  ك	ف )مكن$�
 ±Tالاإل موظف أخyد موعد أنه خاص <طفل.  ستق�اطلب أن إذا كنت قلق ¼شأن الطفل، عند ق�امك بتحد

M عن ستقyال معلومات �طلب <عض عمال اإل  ب وقت ممكن. قّد تتم رؤ�ته <أقر 
PQتظهر ع\ األعراض ال

 لمناقشة أمور الطفل. لست مض
=
  Çساعد.  ذلك قّد  خاصة معهم، إال أنطرا



 

# المستوصفؤ ر 
   Gة الطب	ب العام �9

# وقت االسJشارة؟
# أن أحصل عD األفضل �9

  ك	ف )مكن$�
 pث عن صحة  10تصل مدة المواع�د عادة إ�دقائق. إذا كنت تحتاج إp وقت أطول للحد

 . لموعد جد�د الطفل، اطلب موعد مضاعف <ح�ث توفر مشقة العودة
  

  رض�ة: نصائح �Éعة ل��ارة مُ 
  
  ل موعدكتود طالتي سجل األسئلةyرحها ع\ الطب�ب العام ق 
  إذا كنت تحتاج للدعم 

=
��ا �É أو 

=
 اصطحب معك صد�قا

 ) اصطحب معك سجل الصحة الخاص <الطفلPersonal Child Health Record و (
 المسÌ أ�ض
=
 . اطلب أن يتم تدو�ن المعلومات <داخله. )ال�تاب األحمر( ا

 ال M
�f مكن لطاقم العمل الموجود�جم فوري خالل ز�ارتك.  PTد من وجود مjمستوصفتأ 

هم <ذلك عندما تقوم بتحد�د موعد.  ±Tأن يرتب لك هذە الخدمة المجان�ة. تذكر أن تخ 
 حال لم M

�f مكنك فهمها. اطلب� M
PQتتمكن  اطلب الحصول ع\ المعلومات <الط}�قة ال

 من الفهم. 
  ّيتم أخذ الدواء، أسماء طاقم العمل و دو PQن المعلومات المتعلقة <اإلرشادات، ك�ف و م

 لب معلومات االتصال. اط
=
M حال لم تفهم. أخT± الطب�ب العام  إذا  دوما

�f ح لك أن يتم ال��
 احتجت إp مساعدة لتدو�ن هذە المعلومات. 

 ة عن حالة الطفل ال اطلب معلومات��تفاص�ل عن مجموعات الدعم  صح�ة، ومكت
 الذات�ة المحل�ة. 

 ك الم��د من األسئلة�  .اطلب موعد آخر إذا qان لد

  
  

وري؟ �P �Aح للطفل إذا اعتقدت أنه غ VAهل استطيع رفض العالج المق  
 
ً
ح الخ�ارات طرق مختلفة لعالج حالة ما و  نعم، يوجد عادة �É ع\ الطب�ب العام M

�byي�
  المتاحة. 

 كنك أن �م
=
اح عالج أعندما  للتفك�T  تطلب معلومات أÂTj و وقتا PTقوم الطب�ب العام <اق�و 

  وصف األدو�ة. ل�س عل�ك أن تقرر ذلك ع\ الفور. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
حات مع الط PTاإل قم <مناقشة المق M

Ï®أو األخصاÐمتلك األطفال صغار فل، و العائلة، و� . MÑجتما
M عل�ك

�byك ولدى  سؤالهم السن آراء <خصوص العالج و ي��عن رأيهم بهذا الخصوص. لد
M اتخاذ القرار ¼شأن العالج و الدواء.  الطفل

�f الحق  
  

  أسئلة مف�دة للط}ح: 
  MN ل دواء (أو عالج)؟  اتاستطبابماq 
 ك�ف يتم أخذە؟ 
  ستمرÇ M

PQة الزمن�ة ال PTالف MN ع\ الطفل أخذ الدواء خاللها (أو ما M
�byي� M

PQالمدة ال MN ما
 العالج)؟خاللها 

 ه لها؟yالت� M �Qعل M
�byي� M

PQالعالمات ال MN ة، ما�ºاألعراض الجان MN ما 
  يتم تحسن الطفل؟ PQم 
 الخ�ارات األخرى المتاحة؟ MN ما  

  هل أستطيع الطلب من الطب	ب العام إحالة طفD# إ[ مختص؟
، و  M

Ï®تتمكن من رؤ�ة أخصا PQيتوجب عل�ك الحصول ع\ رسالة إحالة من الطب�ب العام ح
ورة ذلك. إذا لم يوافق طب¥yك العام ع\ اإلحالة،  �Ò د��عود األمر إp طب¥yك العام لتحد

 . M
M ثا®� ±Qمكنك طلب رأي ط�  

  

 #
_̀ # اخت	ار األخصا

؟  الذي أودّ  هل )مكن$� #Dة طفGأن )قوم برؤ  
  العام�قوم طب¥yك  

ً
M حالته. �مكنك طلب أن  عادة

�f MDاختصا �gأقرب مش pحالة الطفل إBب
M آخر و ل�ن ال �مكنك تحد�د أتتم إحالت�م إp أ

Ï®م�انك ط}ح اإل خصاخصاBإال أنه ب ، � M مع��
Ï® سم

  الذي تفضله. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4



 

  

  رؤGة الطب	ب العام خارج المستوصف
# الحصول عD اسJشارة

  عfA الهاتف؟ هل )مكن$�
� <ذلك. استف� من موظف اإلستقyال عن األيرحب معظم األطyاء  �مكن العام�� M

PQوقات ال
بBعادة االتصال <ك للم}�ض االتصال و التحدث مع الطب�ب. س�قوم الطب�ب العام أو الممرض 

ئر الص§M مساعدتك، اطلب من معهم غ�T متاح عند اتصالك. qما �مكن للزا إذا qان التحدث
  تزو�دك <معلومات االتصال الخاصة <ه.  ستوصفالم
  

 V$ة للطفل )مكنم	ل � �Aارة مGز D؟أن )حصل ع  
M الظروف اإل ر�قوم الطب�ب العام ب��ا

�f ل�ة � �Tثنائ�ة فقط. تقوم ة مiز  معظمسjشجيع  المراiب
معظم الخدمات  . ستÓّ عند اإلم�ان ع\ اصطحاب األطفال إp المستوصف الوالدين و الرعاة

لخاص <الساعات أو إp المركز ا أوقات الدوام ع\ اصطحا<ك لطفلك إp المستوصفخارج 
� المواصالت عند الحاجة  رؤ�ة  .خارج أوقات الدوام و ستقوم بتأم��

ُّ
M تعد

�f �Dالمر
  جهزة المالئمة. أفضل ح�ث يتوفر الدعم و األ  المستوصف

  
  ماذا أفعل عندما )كون المستوصف مغلق؟

ÌسÇ) ات خاy¥رج أوقات الدوامهذا ترت.(  
q Mل مستوصف <ح�ث � يتوفر المجيب اآللي

�f كون�M عل�ك فعله عندما 
�byك <ما ي� ±Tخ

 المستوصف مغلق. 
M أو قم  111ع\  24 إن إ�ش إساتصل <خدمة 

و®� PTب��ارة الموقع اإلل�www.nhs24.scot 
  و معلومات.   اسiشارة للحصول ع\

 ة و العالج <خصوص أمراض و حاالت األطفال ال«س�طة. تقدم الص�دل�ات المحل�ة المشور 
 

# حالة الطوارئ؟ 
# التعامل �9

  ك	ف )مكن$�
ك�ف�ة مالحظة أمراض و إصا<ات األطفال الثان��ة و   الرعاةمن الج�د أن �عرف جميع األهاMp و 

. قّد التعامل معها. اطلب معلومات أÂTj من طب¥yك ا M§ة  لعام أو الزائر الص و�دك ب��� � PTقوما ب�
M ل��ارته. 

و®� PTورق�ة أو <موقع إل�  
M حال اإلصا<ات و األمراض الرئ�س�ة، اتصل

�f 111ع\ الرقم  24 <خدمة إن إ�ش إس.  
M استمر مرضهمس¥تم سؤالك عن أعراض الطفل 

PQها. س¥تم تزو�دك خالل و المدة الزمن�ة ال
M و الذي  مشورة<ال

�byقسم ي� pة طب�ة فور�ة، اذهب إ�عل�ك فعله. إذا qان طفلك <حاجة رعا
. Accident and Emergency Departmentالحوادث و الطوارئ ( �gالمش M

�f (  
M تهدد الح�اة اتصل <الرقم 

PQالظروف ال M
�f999. 
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  

  الطب	ب العام و الخصوص	ة
  

�صطحب  
ً
المستوصف و تتم مشاركة المعلومات مع األطفال من صغار السن إp الوالدان عادة

.  لوالدينا M
�Qش�ل روتي¼  

 
ّ
�طلب األطفال األTj± سنقد 

=
أن يتم حفظ معلوماتهم ¼ش�ل Éي و عدم مشاركتها مع  ا

ام رغبتهم <الوالديهم PTثنائ�ة، يتم خصوص�ة. يتوجب ع\ الطب�ب العام احiظروف اس M
�f .

M مصلحة الط إذا qان ذلك �صّب خرق الخصوص�ة 
�fمثل الفضلى فل M

�f ل األحوال، وq \ع .
M �سالهذە 

PQاب الyح الطب�ب العام للطفل األس ورة مشاركة معلوماتهم ظروف س��� �Ò MÑتد
� آخ}�ن. مع أ   خصائي��

� من األذى  M حما�ة األطفال و ال�افع��
�f ساعدÇ � إن مشاركة المعلومات مع األشخاص المناسب��

�ح M
PQضمن حصولهم ع\ المساعدة ال�M  ون. qما من شأن ذلك أن �قللتاجو 

PQعدد المرات ال
. يتم ط}ح ذات األ  � � مختلف��   سئلة عليهم من قyل أخصائي��
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، و  � الوصول إ[ السجالت الطب	ة من ق4ل األطفال، و ال	افع��
 والديهم

# أن أّط 
# سجل الطفل لدى الطب	ب هل )مكن$�

لع عD ما تم تدوGنه �9
  العام؟

 أن تطلب اإلطالع ع\ سجل الطفل لدى الطب�ب العام إذا وافق الطفل ع\ ذلك نعم، �مكنك
 �Tان ¼سن صغq قادر ع\  أو إذا �Tان غq حال M

�f أو 
=
 الم منحجدا

=
وافقة. �مكن لألطفال األTj± سنا
  أن �طلبوا اإلطالع ع\ سجالتهم و �مكنهم رفض السماح ألحد الوالدين أو الرعاة <الوصول إليها. 

M الوصول إp سجالتهم الصح�ة و �مكنهم األطفال من ذوي ال �متلك
�f M

قدرة الحق القانو®�
M إسكتلندة أو الرع والديهم ن قyل آخ}�ن، و يتضمن ذلكسماح أو رفض الوصول إليها م

�f ±Tعت�اة. 
M  قدرةأو ما فوق أنه �متلك ال 12أي شخص <عمر 

. و <الطبع �مكن للطفل أن �حقق ¼ش�ل قانو®�
q Mل األحوال، س�قوم الطب�ب العام <السماح للطفل <الوصول إp قدرة ال

�f و . ±Tjعمر أصغر أو أ>
M مصلحته

�f صب� <الطفل و ال 
=
ا �Óذلك م ±Tإال إذا اعت M§الفض\ سجله الص.  

  
ال�افع <ذلك،  و الت طفلهم الصح�ة إذا سمح الطفل أ�جب السماح للوالدين <الوصول إp سج

M حال لم يتعارض ذلك مع مصلحة الطفل قدرة، و أو qان ال �ملك ال
�f \إذا تضمن السجل الفض .

 الطفل أو ال�افع ¼ش�ل Éّ معلومات مقدمة من قyل 
ً
<ال�شف ي، لن �قوم الطب�ب العام عادة

  عن تلك المعلومات من دون الحصول ع\ موافقته. 
لوصول المعقول إp ال يؤثر الطالق او اإلنفصال ع\ مسؤول�ة أحد الوالدين و Çسمح لÛالهما <ا

  سجالت طفلهم الصح�ة. 
إذا كنت ترغب <اإلطالع أو cسخ السجالت الصح�ة. �مكنك معرفة يمكن أن يكون هناك رسوم 

  www.nhsinform.scotالم��د من خالل: 
 

 # fmة البيولوnن الوالدoةإذا لم أn  ]الوصول إ #
للطفل، هل )مكن$�

  سجالت الطفل؟
M أن تكون الوالدÐة أو الوMD المسجل للطفل أو تم

�byتي� PQلك حقوق و مسؤول�ات الوالدين ح
  تتمكن من الوصول إp سجالتهم. 

 
ّ
تتمكن من الوصول إp سجالت الطفل الصح�ة إذا qان الطفل تحت رعايتك و يتم ذلك  قد

M إسكتلندة، ة من قانون<حسب بنود معين
�f 1995األطفال )Children in Scotland Act, 

M أن تحصل ع\ ال)1995
�byخصوص هذا األمر (انظر مشورة . ي�> pتقدم إ M

PQالمنظمات ال
  المساعدةÐالمعلومات المدرجة). 
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  هل سrتم إخ4اري إذا قام الطفل بGqارة الطب	ب العام لوحدە؟
M الحصول ع\ نفس الدرجة من ال 16سن  ال. األطفال تحت

�f متل�ون الحق��حصل  خصوص�ة M
PQال

ع\  16مل ع\ �شجيع األطفال تحت سن عليها أي شخص آخر، ع\ الرغم من أن طاقم العمل س�ع
q Mل ا والديهمإ<الغ 

�f مكن للطب�ب العام خرق خصوص�ة أو رعاتهم. و�الطفل إذا اعتقد أن ذلك ألحول، 
M مصلحة الطفل

�f صب�M المستوصف أن �حافظ ع\ الفضلى 
�f عمل�M ع\ qل شخص 

�bي�ب� .
M المستوصف. خصوص�ة 

�f ذلك رؤ�ة طفلك M
�f ما> �Dمعلومات المر 

  

  منح الموافقة أو رفض العالج 
 
ّ

 من  من منح الموافقة ع\ عالجهم إذا qان الطب�ب العام 16يتمكن األطفال تحت سن  قد
=
متأjدا

. و <الiساوي مع ذلك، �متل�ون الحق برفض العالج ە، <اإلضافة إp تأث�T إدراjهم ألسyاب حاجة العالج
 من إدراjهم لتأث�T هذا القرار ع\ صحتهم. 

=
  إذا qان الطب�ب عام واثقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  

 
  

  منظمات و معلومات مف	دة 
 

 )NHS 24( 24خدمة الصحة الوطن	ة  -إن إwش إس 
https://www.nhs24.scot 

   لخارج أوقات الدوام  111أو  88 44 22 0800رقم المساعدة:  
 

  )Children’s Health Scotland( صحة أطفال إسكتلندة
  6553 553 0131هاتف: 

www.childrenshealthscotland.org    
  

 General Medical Council)( مجلس الصحة العام
www.gmc-uk.org/guidance/ethical_guidance/children_guidance/index.asp 

  8700 525 0131 أو   6999 357 0845
 
 Scottish Child Law Centre)( مركز قانون الطفل اإلسكتلندي 

www.sclc.org.uk 
    6333 667 0131خط المشورة: 

 سنة:  21أرقام الهاتف المجان�ة لمن هم دون 
0800 328 8970 ( M

�Dأو   (خط أر  
  (الجوال)  1421 300 0300

 
 (CLAN - Community Law Advice Network) ش4كة المشورة القانون	ة للمجتمع –~الن 

www.clanchildlaw.org  
  0522 129 0808هاتف: 

  
# إسكتلندة 

 )Citizens Advice Scotland( مشورة مواط$�
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/  

 
 Walk the Talk NHS( صحة إسكتلندة -خدمة الصحة الوطن	ة  - إن إwش إس ووك ذا توك  

Health Scotland( 
www.walk-the-talk.org.uk  

  
 �  :معلومات لألطفال و ال�افع��

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/young-
people/information-for-young- people-using-nhs-services 

  
 ) Children (Scotland) Act 1995( 1995قانون األطفال(إسكتلندة)  

http://www.gov.scot/Publications/2004/10/20066/44708 
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M إسكتلند ا ن صحة أطفال إسكتلندإ
�f ة الوح�دة� �Tالمؤسسة الخ MN ع��ز الت إلعالم  ول كّرسةالم ا 

 و الق�ام <الحمالت 
ً
� ن�ا<ة  ضمن نظام الرعا�ة عن احت�اجات جميع المر�D من األطفال و ال�افع��

 . بناالخاص الصح�ة 
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  www.childrenshealthscotland.orgمن أجل الحصول ع\ القائمة الÛاملة لم�شوراتنا يرì± ز�ارة 

 : M\�  و من أجل معلومات أخرى يرì± التواصل عT± ما
  
  
  
  
 

 عنوان
                                                                                22 Laurie Street, Edinburgh EH6 7AB 

  6553 553 0131هاتف 
 M
و®� PTموقع إل�www.childrenshealthscotland.org  
 M
و®� PTب}�د إل�enquiries@childrenshealthscotland.org  

   Children’s Health Scotland كف�سبو 
 PT��  ChildHealthScot@  ت

  
  

كة محدود <ال�فالة رقم  �É ة  100114صحة أطفال إسكتلندة� �Tة ضمن المكتب المنظم للمؤسسات الخ��ة إسكتلند �Tومؤسسة خ
 Laurie Street, Edinburgh EH6 7AB 22في . المكتب المسجل SCO06016) رقم OSCRاإلسكتلند�ة (

 
 M
�f ت ��c2018  

  
  
  


