
 
 

 سگریٹ نوشی -صحتمند رہنا 
 ہماری طرز زندگی کا ہماری صحت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تمباکو نوشی صحت کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دوسرا

ہاتھوں سگریٹ نوشی بھی صحت کے لئے نقصان دہ ہے ، اور بچے اس سے بے حد خطرے سے دوچار 
 ہیں

 اثرات. حمل میں سگریٹ نوشی سے قبل ، قبل از وقت اسقاط حمل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
 وکے میں خوش آمدید:

 اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنا
 پیدائش اور الزوال پیدائش

 
https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/local-support-services-helplines 

 
 
 
 

 شراب -صحتمند رہنا 
بہت زیادہ شراب پینا ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور بعض کینسر ، جگر کا خطرہ بڑھ سکتا 

 ہے
 بیماری اور فالج پینے کے لئے کوئی 'محفوظ' رقم نہیں ہے۔ شراب لت ہوسکتی ہے ، لہذا نہ کریں

مشکل اوقات سے گزرنے کے لئے اس پر بھروسہ کریں۔ کسی سے بات کریں کہ آپ کیسا محسوس کر 
 رہے ہیں ، اور

 اگر آپ کو ضرورت ہو تو مدد حاصل کریں۔
 

Drinking too https://www.nhs.uk/live-well/alcohol-support/ 
 
 

 جسمانی سرگرمی -صحت مند رہنا 
 فعال ہونا اہم ہے کیونکہ جسمانی سرگرمی بڑی بیماریوں کے خطرے کو کم کرسکتی ہے جیسے

 منٹ کا ہونا چاہئے 03ذیابیطس اور دل کی بیماری۔ بالغوں کا مقصد کم از کم  2کینسر ، ٹائپ 
گھنٹہ فی دن کا مقصد بنانا چاہئے۔ آپ کے پاس  1فی دن جسمانی سرگرمی ، اور بچوں کو کم سے کم 

 نہیں ہے
کسی کھیل میں حصہ لینے کے لئے ، یا کسی کلب میں شامل ہونا۔ کوئی بھی سرگرمی جہاں آپ کے 

 دل کی شرح بڑھ جاتی ہے ، آپ سانس لیتے ہیں
 تیز تر اور گرمجوشی کا احساس۔

 
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/ 

 
 

 غذا -صحتمند رہنا 
 صحت مند رہنے کے دوران ہماری غذا اہم ہے۔ آپ اس وقت سے کم متحرک ہوسکتے ہیں جب آپ تھے

 گھر واپس ، اور اگر آپ وہی کھاتے ہیں تو آپ وزن ڈالیں گے۔ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے آپ کا وزن ہوگا
 ذیابیطس اور کچھ کینسر کے زیادہ خطرہ ہیں۔ 2دل کی بیماری ، ٹائپ 

 بہت زیادہ شوگر ، نمک اور چربی کھانا ہماری صحت کے لئے برا ہے۔ سستے سہولت والے کھانے اور تیز
 کھانے کی اشیاء میں غذائیت کا معیار کم ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ چینی ، چربی اور نمک ہوتا ہے

  باقاعدگی سے نہیں کھایا جانا چاہئے۔

 
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/ 

 

Welcome to the UK:  

Looking after your health 
 

 ڈاکٹر )جی پی( کے ساتھ رجسٹر ہوں
 آپ صحت کی خدمات تک رسائی کے حقدار ہیں

این ایچ ایس کے ذریعہ مفت میں مہیا کیا جاتا ہے ، 
 جیسے جی پی

 )ڈاکٹروں( ، اسپتالوں اور زچگی کی خدمات۔
جتنی جلدی آپ کو کسی جی پی کے ساتھ اندراج کرنا 

 ہوگا
آپ کر سکتے ہیں اندراج کے ل، ، آپ کو ایک فارم پُر 

 کرنا ہوگا۔ آپ کو ترجمان کا حق ہے
اگر آپ کو ضرورت ہو۔ اگر جی پی نہیں ہے تو جی پی 

 کو دیکھیں
ایمرجنسی لیکن آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت 

 ہے یا
 اپنی صحت کے بارے میں نرس

آپ کو ایک کی  youکسی جی پی کو دیکھنے کے ل 
 ضرورت ہے

 مالقات ، عام طور پر ٹیلیفون کے ذریعے یا
 ہیں 13آن الئن. تقرریوں عام طور پر 

منٹ لمبا ، اور وقت پر پہنچنا اور اگر آپ حاضر نہیں 
 ہوسکتے ہیں تو منسوخ کرنا ضروری ہے۔

 خاندان کے ہر فرد کو الگ الگ کی ضرورت ہے
 تقرری جب ترجمان ہو تو پوچھیں

اگر آپ کو کسی کی ضرورت ہو تو اپنی مالقات کی 
 بکنگ کروائیں۔

 یہ مفت ہے۔

GPs  ماہر کے لئے 'گیٹ کیپر' کے طور پر کام کرتے
 ہیں

خدمات وہ آپ کو دوسری صحت سے رجوع کرسکتے 
 ہیں

 پیشہ ور افراد جو مختلف میں مہارت رکھتے ہیں
 صحت کے مسائل.

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-
gp 

https://assets.nhs.uk/prod/documents/how
-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-
refugees.pdf 

 

  دانتوں کی دیکھ بھال
 دانتوں کا ڈاکٹر زبانی صحت کا ماہر ہے ، اور

باقاعدگی سے چیک اپ آپ کو برقرار رکھنے میں مدد ملے 
 گی

کے ساتھ رجسٹر کرنے کی  aمنہ صحت مند. آپ کو 
 ضرورت ہے

 لیں HC2مریض کی حیثیت سے ، اپنا  NHSدانتوں کا ڈاکٹر 
 جب آپ اندراج کرتے ہو تو ، اپنے ساتھ

 دانتوں کا عالج مفت ہے۔

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-
dentist 

 پناہ گزین.پی ڈی ایف
 چوں کی صحت

 اپنے بچے کو رکھنا ضروری ہے
 ویکسین عام طور پر آپ سے رابطہ کیا جائے گا

 آپ کے جی پی سرجری جب آپ کے بچے کی وجہ سے ہے
 معمول کی ویکسی نیشن۔

آپ کا جی پی آپ کو صحت سے متعلق دیکھنے کیلئے 
 بھیجے گا

 کے درمیان ہے 3مدد اور مشورے اگر آپ کا بچہ 
 سال کی عمر میں۔ 5اور 

https://www.nhs.uk/conditions/
vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to
-have-them/ 

 آنکھوں کی دیکھ بھال

آنکھوں کے باقاعدگی سے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ 
 ایک

 آپٹشین کسی کی بھی آنکھوں کی جانچ کرے گا
 اسامانیتاوں اور تجویز اور فٹ کر سکتے ہیں

 شیشے اور کانٹیکٹ لینس
  

 کے طور پر رجسٹر کریں گے NHSآپٹشین آپ کو 
 مریض تو آنکھوں کے ٹیسٹ اور ضروری عالج

 بال معاوضہ ہے

 
https://www.nhs.uk/service-search/find-an
-optician 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/opticians/visiting-an-optician/ 



 مانع حمل
 

 این ایچ ایس پر مانع حمل فری ہے۔ آپ حاصل کر سکتے ہیں
 جی پی سرجری سے مانع حمل اور مشورہ ،
 فارمیسی یا جنسی صحت سے متعلق کلینک۔

 

ttps://www.nhs.uk/service-search/other-services/
Sexual-health-services/LocationSearch/1847 

 سرٹیفکیٹ کے لئے کس طرح درخواست دیں HC2صحت کے اخراجات کے ساتھ مالی اعانت کے لئے 
 

 سند اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مفت صحت کی دیکھ بھال کے مستحق ہیں۔ آپ کو ایک دیا جانا چاہئے HC2آپ کا 

 ماہ کے لئے موزوں ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے 6، جو  HC2جب آپ ابتدائی رہائش چھوڑتے ہو تو 

HC2  آپ کو الزمی طور پر ،HC1 فارم مکمل کرنا ہوگا۔ آپ ان کو آن الئن آرڈر کرسکتے ہیں یا وہ 
کا سند ملے گا ، اس کے بغیر آپ کو  2مقامی جی پی پریکٹس یا اسپتال میں دستیاب ہوسکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایچ سی 

 نیچے کی خدمات کی ادائیگی کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے۔

 
 چاہے وہ خوش ہو یا غم کی یوکے میں اسے 'ذہنی صحت' کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے

 کوئی 'پاگل' یا 'پاگل' ہے۔ بے چینی ، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ، جس کا نام بھی جانا جاتا ہے

ویب  NHSجیسا کہ پی ٹی ایس ڈی ، اور افسردگی عام ہے۔ آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد دینے کے لئے ، 
 سائٹ پر بھی مشورے دستیاب ہیں۔ یہ آپ کو معاون تنظیموں اور ان کی تنظیموں کی تفصیالت بھی فراہم کرتا ہے

 ہیلپ الئنز جن سے آپ مدد اور مشورے کے لئے رابطہ کرسکتے ہیں۔
 اپنے فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے بھی الگ تھلگ اور غیر فعال نہ رہنا ضروری ہے ،

 بصورت دیگر یہ احساسات آپ کو دیکھے بغیر اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو
 اس تجربے کے دوران زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ اس دائرے کو توڑنے کے لئے کارروائی کریں

 اور اپنی جذباتی تندرستی کی حفاظت کریں۔ اگرچہ پناہ کے متالشی افراد کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے
 

 جہاں طبی مدد کے لئے جانا ہے
اگر آپ کو ضرورت ہو تو صحیح طبی امداد لینا ضروری ہے۔ جی پی کو دیکھنے سے پہلے ، جہاں آپ کو 

پر کال  NHS 111معمولی بیماری ہو ، یا مشورے کے لئے کسی فارمیسی میں جائیں تو خود کی دیکھ بھال کریں۔ 
 کریں

 دیکھیں A&Eغیر جان خطرہ والی صورتحال میں فوری طبی مشورے ، اگر آپ کی طبیعت سنگین ہے تو صرف 
 پر کال کریں۔ 999حادثہ ، اور کسی انتہائی ہنگامی صورتحال میں صرف 

 
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/ 

 آپ کا جی پی آپ لینا چاہتا ہے

 

 aدوا اور آپ کو لکھیں گے 
 نسخہ ، جو کہتا ہے

 آپ کو جو دوا درکار ہے اور کیسے لیں
 یہ. نسخہ لے لو

 فارم ہے ، HC2فارمیسی اگر آپ کے پاس 
 نسخے مفت ہیں۔

 

 

 

 

 

 'مبارک سر' رکھنا
 یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح تکلیف دہ ہے

 اپنے تجربے جن کا استعمال آپ نے اپنے گھر کاؤنٹی میں کیا ہے ، اور
 یوکے کے سفر پر آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ زیادہ تر پناہ

متالشیوں کو صدمے ، خوف اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ محسوس 
 ہو رہا ہے

 جب آپ ہوں تو تناؤ ، بے چین اور پریشان فطری ہے
 آپ کے سیاسی پناہ کے معاملے پر فیصلے کے منتظر ہیں۔

 جدوجہد کرسکتے ہیں ، توانائی کی کمی اور غمزدہ / آنسو بھر سکتے ہیں۔ struggleآپ نیند کے ل 
یہ ان حاالت میں فطری ہے۔ اس بارے میں بات کرنا اہم ہے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اور اگر 

 ضرورت ہو تو مدد حاصل کریں۔ یہ ہوسکتا ہے
 صرف ایک پیشہ ور نہیں ، ایک دوست کے لئے۔

 اگر آپ کو کچھ ہفتوں سے عالمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور / یا اگر وہ آپ کو متاثر کررہے ہیں
اس کے بعد روزانہ کی زندگی اپنے ڈاکٹر سے بات کرنے کے لئے مالقات کریں۔ ہم اپنے سر میں کیسا 

 محسوس کرتے ہیں ،
 میں دواؤں تک کیسے رسائی حاصل کرسکتا ہوں؟

 یوکے میں ، آپ اب بھی معنی خیز اور مثبت طور پر وقت گزر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو برقرار رکھے گا
 مضبوط محسوس کرنا۔

 فعال بنیں اور اس کے ذریعہ کارروائی کریں:

 
 
 

 ان میں سے بہت سے مقامی کمیونٹی گروپ مختلف حد تک چالتے ہیں -سرگرمیوں میں شامل ہونا 
 ماہ کے بعد آپ 6ایسی سرگرمیاں جو آپ کو متحرک رکھ سکتی ہیں اور آپ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ 

 مقامی کالج میں کچھ کورس مفت میں پڑھنے کے اہل ہوں گے۔ آپ رضاکارانہ طور پر بھی ،
 جو بغیر معاوضہ ہے لیکن آپ کو ایسا تجربہ فراہم کرسکتا ہے جو آئندہ کے لئے کارآمد ہوگا

 روزگار
 تاہم آپ منتخب کرتے ہیں ، یہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ —متحرک رہنا 

 جیسے دوڑنا ، چلنا ، ناچنا ، جاگنگ ، تیراکی کرنا اور فٹ بال کھیلنا یا کرنا
 گھر کا کام۔

 تنہا اپنے کمرے میں نہ بیٹھنا۔ پتہ چالنا yourدوسرے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا 

، یا ایک کمیونٹی گروپ جو آپ کی زبان بولتا  aجہاں پناہ کے متالشی افراد کے ل 
 ہے وہاں مقامی کمی ہے۔ آپ اس سے بہت سارے لوگوں سے ملیں گے

 راستہ اپنے مائر ویلفیئر آفیسر سے معلومات طلب کریں۔


