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لغوکردن قرار مالقات تان :

اگرضرورت دارید قرار مالقات تان را لغو
نمایید ،احتمال دارد برای مدت  ۳تا  ۴ماه
دیگر برای قرار مالقات بعدی منتظر بمانید.
شما ممکن نتوانید  ۲قرار مالقات را در ی
روز داشته باشید (طورمثال قرار مالقات
آزمایش ساحه هومفیری و قرار مالقات در
کلین را نمیتوانید در ی روز داشته
باشید)

) 4وقتی برای قرار مالقات تان می
آیید ،لطفآ عین ها ولیست دواهای را
که مصرف میکنید نیز با خود بیاورید.

 )5بعد ازاینکه داکتر را در کلینی دیدید،
داکتربخاطر رزرو قرار مالقات بعدی
به شما ی برگه میدهد تا شما آنرا به
کارمند بخش پذیرایی برده و قرار
توصیه ما به شما اینست که اگر خیلی مجبور
مالقات بعدی تان را رزرو نمایید .اگر
نباشید ،قرار مالقات تان را لغو ننمایید .اگر
به ترجمان نیاز دارید ،به کارمند بخش
نیازدارید قرار مالقات تان را لغو نمایید یا
پذیرش بگویید .ما کوشش مینماییم تا
آنرا برای وقت دیگر تنظیم کنید ،لطفآ به
برایتان ترجمان رزرو کنیم ولی اگر
شماره  )۰۲( ۹۳۸۲ ۷۰۴۶زنگ بزنید.
ترجمان نبود ،شما باید خودتان راه حل
دیگری را در نظر بگیرید.
برای تائید قرارمالقات تان لطفآ زنگ نزنید.
اگر کدام تغیرات بوجود آمد ،ما از طریق
تیلفون یا ایمیل با شما تماس میگیریم.

 )1لطفآ فقط  ۱۵دقیقه پیشتراز قرار مالقات
تان تشریف بیاورید نه بیشتراز آن

 )2هنگام رسیدن نزد کارمند بخش پذیرش
مراجعه کنید .همیشه کارت وعده
مالقات ،کارت میدیکیر یا کارت DVA
تان را نشان بدهید .معلومات شخصی
شما در هنگام رسیدن بررسی میشود.

 )3وقت قرارمالقات که به شما داده شده،
وقتی استتتتتت که شتتتتتما پرستتتتتتار را می
بینیتد .لطفتآ زمتانی کته در کلینیت می
آیید حد اقل  ۲ساعت یا بی شتر وقت را
در نظر بگیرید .اگر مدت زمان انتظار
از ایتتن بتتیشتتتتتتتتتتتتر شتتتتتتتتتتد و شتتتتتتتتتمتتتتا
بخاطرانتظارنگران شتتتتدید ،لطفآ آنرا با
پرستارکلینی درمیان بگذارید.

