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This leaflet is available in your language. 
Please ask our receptionist. 

 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਸੈਪਸਵਿਸਟ ਿ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛ ੋਕਰੋ ਜੀ. 
 

یہ کتابچہ آپ کی زبان میں دستیاب ہے. ہمارے استقبالیہ براہ کرم دریافت 
 کریں.

 

এই প্রচারপত্র আপনার ভাষায় পাওয়া যায়. আমাদের ররদেপশরনস্ট রিজ্ঞাো 
করুন.  

 
Ev belavok li zimanê xwe de derbasdar e; Ji kerema xwe ve lêkirin me bipirsin. 

 
Buuggan yar waxaa loogu heli karo luqaddaada. Fadlan weydii naga soo-

dhaweeyaha.  
 

 هذہ النشرة متوفرة في لغتك. رجاء سألت موظف االستقبال لدينا.
 

Acest prospect este disponibil în limba dumneavoastră. Vă rugăm să cereți re-
cepționer noastre. 

 
Bu broşür kendi dilinizde mevcuttur. Lütfen resepsiyonistimize sorun.  

 

此宣传册以您的语言提供。请问我们的接待员。 



( کے مریضوں کے لئے نگہبان)BrisDocبرس ڈاک )

Chaperoneسے متعلقرہنمائی ) 

جب آپ ہماری نگہداشت میں ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تعاون یافتہ، محفوظ اور باخبر محسوس 

 کریں۔

 ہمارے مریضوں کی رازداری اور وقار بحال رکھنا ہماری نگہداشت کے معیار کا الزمی حصہ ہے۔

اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے مراجعہ کے دوران آپ کو کسی نگہبان کی ضرورت ہوگی تو 

برائے مہربانی ہمارے معالج یا ہمارے استقبال کنندہ کو مطلع کریں۔ اگرچہ کسی نگہبان کی موجودگی 

کی صالح پوشیدہ نوعیت کے تمام معائنوں کے لئے دی جاتی ہے، تاہم آپ کسی بھی مراجعہ کے 

لئے نگہبان کی درخواست کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ برائے مہربانی یاد رکھیں، معائنہ کے دوران 

ہمارے معالجین بھی کسی نگہبان کی موجودگی کی درخواست کرنے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اسے 

 ضروری سمجھتے ہوں۔

اگر معائنہ کار معالج محسوس کرتا ہے کہ کوئی نگہبان موجود رہنا چاہئے اور آپ کسی نگہبان کی 

پیش کش کو ٹھکرا دیتے ہیں تو معالج معائنہ روک سکتا ہے۔ آپ کو یہ بتانے کے لئے ایک فارم پر 

 دستخط کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نگہبان کو ٹھکرا دیا ہے۔

یہ والد/ والدہ یا نگہدار  –کسی بچہ کے معائنہ کے وقت ہمیشہ ایک نگہبان کی موجودگی الزمی ہے 

 ہو سکتے ہیں، تاہم کچھ ایسے حاالت بھی ہو سکتے ہیں جن میں یہ موزوں نہیں ہوتا۔

 اگر آپ ہماری مکمل نگہبان پالیسی دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی استقبال کنندہ سے پوچھیں۔

 نگہبان کیا ہے؟

نگہبان ایک ایسا فرد ہے جو کسی طبی 

معائنہ یا مراجعہ کے وقت آپ اور 

معالج دونوں کا ساتھ دینے اور تعاون 

 کرنے کا اہل ہوتا ہے۔

وہ مریض کی طرف سے کسی غلط 

فہمی یا کسی جھوٹے الزام کی صورت 

میں معالج کے لئے ایک درجہ کا 

قانونی تحفظ بھی فراہم کرنے کا اہل 

 ہوتا ہے۔

 

 



 نگہبان کون ہو سکتا ہے؟

نگہبان کا کردار ہمارے عملہ کا کوئی بھی فرد یا آپ کے ساتھ آنے والے لوگ جیسے شوہر، بیوی، 

 پارٹنر، نگہدار، والد/والدہ یا دوست ادا کر سکتے ہیں۔

بچے نگہبان نہیں بن سکتے اور کسی پوشیدہ مقام کے معائنے کے دوران موجود نہیں رہنے چاہئیں۔ 

 ان میں زیادہ چھوٹے بچے شامل نہیں ہیں۔

جہاں نگہبان شوہر، بیوی، پارٹنر، رشتہ دار یا دوست ہو، وہاں معائنہ کے دوران اس شخص کے موجود 

رہنے اور آپ کے نگہبان کے طور پر کام کرنے کے لئے آپ سے آپ کی رضامندی دینے کے لئے کہا 

 جا ئے گا۔

پوشیدہ معائنے انجام دیتے وقت کسی بھی ثقافتی یا مذہبی اختالفات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ 

کچھ پوشیدہ معائنوں کے دوران خاندان کے جنس مخالف کے فرد )یا شوہر/بیوی( کی موجودگی بھی 

 مشکل یا غیر موزوں ہو سکتی ہے۔

کسی بھی طبی معائنہ سے پہلے یا اس کے بعد، اگر مطلوب ہو تو، مریض اور معائنہ کار معالج کے 

رازدارانہ یا نجی بات چیت کے لئے علیحدہ موقع کا انتظام کیا جا  -نگہبانکی موجودگی کے بغیر  -مابین 

 سکتا ہے۔

 ہیں؟ سکتے کر توقع کی چیز کس آپ سے نگہبان ڈاک برس کسی

نگہبان کو چاہئے کہوہ نام سے اپنا تعارف کرائے )یا معالج کے ذریعہ اس کا تعارف کرایا جائے(۔ معالج 

 کو نگہبان کا نام اپنی یادداشتوں میں لکھنا چاہئے۔

انہیں معائنہ کے مقام کے اندر کھڑا ہونا چاہئے، اور یہ دیکھنے کا اہل ہونا چاہئے کہ معالج کیا کر رہا 

ہے۔ کسی پوشیدہ معائنہ کے دوران نگہبان صوفہ کے سرہانے کھڑا ہو سکتا ہے، اور اگر معائنہ آپ کے 

لئے تکلیف دہ یا پریشان کن ہو تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آیا تسلی اور دالسے کے لئے آپ اس کا 

 ہاتھ پکڑنا چاہیں گے۔ اسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں چھونا چاہئے۔

اگر نگہبان کوئی ایسا رویہ دیکھتا ہے جسے وہ غیر مناسب سمجھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 

 اس کی اطالع ڈیوٹی منیجر کو دے۔

برس ڈاک کے عملہ کے ان تمام افراد کو موزوں طریقہ سے تربیت دی گئی ہے جو نگہبان کے فرائض 

 انجام دیتے ہیں۔

ممکن ہے کہ شاذ مواقع پر موزوں جنس کا کوئی نگہبان موجود نہ ہو۔ ان حاالت میں، معالج کو اس 

مسئلہ پر آپ سے بات کرنی چاہئے، اور اگر موزوں ہو تو آپ کو دوسرا اپوائنٹمنٹ دیا جا سکتا ہے یا 

 عملہ کا کوئی دوسرا فرد مہیا کیا جا سکتا ہے۔


