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 )4ما توصیه میکنیم که برای وقت مالقات تان  )1لطفا ً بیشتر از  15دقیقه قبل از وقت
لغو قرار مالقات تان :اگر الزم دارید که وقت
مالقات تان وارد نشوید
مالقات خود را لغو کنید ،ممکن است  3تا  4ماه لیست همه داروهایتان و عینکتان را با خود
بیاورید.
برای وقت دیگری منتظر بمانید .ممکن است
نتوانید  2وقت مالقات در یک روز بگیرید (مثالً
.
آزمون میدان دید هامفری و وقت مالقات در
کلینیک).

 )2در هنگام ورود با منشی صحبت کنید.
همیشه در هنگام ورود کارت مالقات تان،
کارت مدیکر یا  DVAرا ارائه دهید .مشخصات
 )5پس از دیدن دکتر در کلینیک ،او یک برگه شخصی شما در این زمان بررسی خواهد شد.
رزرو وقت به شما میدهد که باید آن را به
منشی میز پذیرش بدهید تا وقت مالقات بعدی
را به شما بدهد .اگر مترجم الزم دارید به منشی
ما توصیه می کنیم که وقت مالقات تان را لغو بگویید .ما سعی میکنیم که یک مترجم برای
شما رزرو کنیم ،اگر در دسترس نباشد باید
نکنید مگر غیر قابل اجتناب باشد .اگر احتیاج
ترتیب دیگری بدهید.
 )3وقت مالقاتی که به شما داده شده وقت دیدن
دارید که وقت مالقات خود را لغو یا تاریخ آن را
پرستاراست .لطفا ً حد اقل  2ساعت یا بیشتر
عوض کنید ،لطفا ً به شماره 9382 7064
برای کلینیک وقت بگذارید .اگر انتظار
طوالنی شد و نگران مدت انتظار شدید با
( )02تلفن بزنید.
پرستار در کلینیک صحبت کنید.
لطفا ً برای تایید وقت مالقات تان تلفن نزنید .اگر
تغییری پیش بیاید ما با تلفن یا پست با شما تماس
خواهیم گرفت.

