
کند مراجعه عمومی پزشگ خانوادگی دکتر به اّول همیشه باید داشت دکتر به احتیاج و شد مریض آلمان در کسی وقتی  
 درصورت اوقات گاهی کند معالجه را امراض اکثر میتواند خانوادگی دکتر ، میکند معاینه را تو خانوادگی دکتر

 دکتر باشی داشته پزشکی کمگ به احتیاج تو اگر ولی میفرستند متخصص دکتر نزد به را تو بخصوصی مریضی
هست تو مریضی جوابگوی خانوادگی

کنی مراجعه ها بچه دکتر به باید اّول ، هستند جوابگو ها بچه دکتر باشد داشته دکتر به احتیاج تو فرزند اگر
 ناراحتی اگر ها خانم همچنین کند مراجعه ساز دندان دکتر به مستقیماً میتواند دارد درد دندان اگرکسی استثناء بطور

کنند مراجعه زنان دکتر به مستقیماً میتوانند دارند زنانه
 مطب به یا ، قبلی وقت دریافت برای کنی دریافت قبلی وقت دکتر از اّول باید داری احتیاج دکتر به معالجه برای اگر
 اَیِنن بیته ُمشته ایش تاگ گوِتن « گفت باید یآلمان زبان به کن وقت تقاضای و کن مراجعه مطب به یا بزن تلفن دکتر

 دقیقه ۵ است بهتر باشی حاضر دکتر مطب در وقت سر حتماً باید کردی دریافت قبلی وقت وقتی » ماِخن آوس ِترمین
کنی ملقات را دکتر نتوانی است ممکن اینصورت غیر در شوی حاضر مطب در شده تعیین وقت از زودتر

 ممکن کند عوض مدام را یش ها بچه دکتر یا خانوادگی دکتر کسی اگر باشد ها بچه دکتر میتواند هم خانوادگی دکتر
 از کسی چون کنند کمک بتو صحیح بطور نمیتوانند ها دکتر آنکه ضمن کند برخورد اشکال به مهاجران اداره با است

 خانوادگی دکتر همان نزد همیشه است بهتر بنابراین داشت نخواهد تو مریضی از کاملی اطلع و ندارد خبر تو سوابق
خود دکتر میتوانی شود عوض خودت زندگی محل اگر ولی کند معالجه را تو بهتر بتواند دکتر تا بروی ها بچه دکتر و  

 تا بدهد تو به را تو پزشگی پرونده و مدارک تا کنی تقاضا خانوادگی دکتر از بباید موردی چنین در کنی عوض را
نرود دست از و یابد انتقال جدید دکتر به تو پزشگی وضعّیت درمورد اطلعات

 دکترهای اکثر هستند باز ۱۲ تا ۸ ساعت از جمعه تا دوشنبه روزهای بّچه دکتر و خانوادگی دکترهای تمام کلّی بطور
مختلف ساعات البّته هستند باز پنجشنبه ، شنبه سه ، دوشنبه روزهای   ظهرها از بعد ها دکتربچه و ای خانواده

 ۰هستند تعطیل ها بّچه دکتر و خانوادگی دکترهای کلّیه هفته آخر همچنین ها ظهر از بعد وجمعه چهارشنبه روزهای
شود سؤال دکتر منشی از قبلً

 اگربیمه باشی داشته همراه را خود وشناسنامه  گی پناهنده مدارک باید حتماً کنی مراجعه دکتر به میخواهی اگر
 معاینه رنگ زرد دفترچه ها بّچه برای و واکسن کارت همچنین باش داشته خود همراه را بیمه کارت ، داری مریضی

 « خانوادگی دکتر از ارسالی رنگ زرد ورقه باید کنی مراجعه متخصص دکتر به باید اگر ۰باشد تو همراه باید
باشی داشته خود همراه را » اوِبرَویزونگزَشین

ذکرمیشود ذیل در خلصه بطور  ُمهمّ موارد مجدداً
 مراجعه بانوان دکتر و ساز دندان دکتر به استثناء بطور و ها بّچه دکتر یا خانوادگی دکتر نزد اّول دروحله همیشه  ۰
کن
کن مراجعه ها بچه دکتر یا خانوادگی دکتر به فقط همیشه  ۰
باش حاضر مطب در وقت سر حتماً و کن دریافت قبلی وقت وقت همیشه  ۰
 داشته باید را آزمایشات دفترچه ها بّچه برای و واکسن دفترچه ، درمانی بیمه کارت ، شناسنامه خود همراه همیشه  ۰

باشی داشته همراه باید را خانوادگی دکتر از ارسالی رنگ زرد ورقه متخصص دکتر برای ، باشی
یبیاور خودت با مترجم باید نمیدانی انگلیسی زبان یا آلمانی زبان اگر  ۰

„Guten Tag. Ich möchte bitte einen Termin vereinbaren.“
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