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� پ�دا  چگونه �  توان به عنوان �ک پناهجو در جامعه خود به خدمات پزش� دس�ت
 کرد 

 

 های بهداشیت شما حقوق م��وط به مراقبت 
 شود. ارائه � ) NHSهای بهداشیت در ب��تان�ا توسط خدمات بهداشت م� ( ب�ش�ت مراقبت 

� به خدمات بهداشیت را�گان    برخوردارند.   NHSپناهج��ان در ب��تان�ا درست مانند شهروندان ب��تان�ا از حق دس�ت

 این حقوق عبارتند از: 
 مراجعه به پزشک �ا پرستار  •
 مراجعه به ب�مارستان  •
 دادن آزما�ش  •
 در�افت خدمات مراقبیت برای سالمت روان خود  •
 تماس با آمبوال�س و استفادە از آن.  •

 شما رد شدە و درخواست تجد�دنظر فعا� ندار�د، ممکن است در ارتباط با مراقبت 
گ

 توان�د های را�گاین که � ا�ر درخواست پناهند�
 هایی وجود داشته باشد (به بخش «پناهج��ان رد شدە» در ز�ر مراجعه کن�د). در�افت کن�د محدود�ت 

جم شفا� را دار�د که به ز�ان شما ترجمه کند. هنگام در�افت خدمات پزش� بدون هیچ گونه نگراین درخواست  � به م�ت شما حق دس�ت
جم کن�د. این کار به شما و افرادی که از شما مرا  کند تا سخن �کد�گر را به درسیت بفهم�د. کنند کمک �قبت �م�ت

 را دار�د. این بدان معناست که اطالعات پزش� شما بدون توافق شما با افرادی غ�ی از ت�م پزش� معالج  
گ

شما حق برخورداری از محرمان�
ا� گذاشته ن�  ی در معرض خطر جدی قرار دار�د �ا جر� جدی  شود، مگر اینکه آنها نگران باشند که شما �ا شخص د�گر شما به اش�ت

 ارتکاب �افته است. 

ا�ط،   ا�   NHSممکن است در بر�ن �ش گذاری نام، آدرس و تار�ــــخ تولد شما با وزارت کشور کند، به عنوان مثال ا�ر آنها قصد اقدام به اش�ت
 . های ب�مارستاین را�گان را مشخص کنند داشته باشند صالح�ت شما در در�افت مراقبت 

 
 پناهج��ان رد شدە (فقط انگلستان) 

 شما رد شدە باشد و درخواست تجد�دنظر فعا� نداشته باش�د، ممکن است در آن دسته از مراقبت 
گ

های بهداشیت ا�ر تقاضای پناهند�
های ها �ا مراقبت هایی وجود داشته باشد. این موض�ع ب�ش�ت بر ب�مارستان را�گان که مجاز به در�افت آنها در ب��تان�ا هست�د محدود�ت 

� به بع�ن خدمات بهداشیت درماین را�گان را خواه�د داشت، از جمله: تخص� تأث�ی �   گذارد. شما همچنان حق دس�ت
 ) GPمعاینه و معالجه شدن توسط پزشک عمو� (  •
ی از بارداری به  •  صورت را�گان پ�شگ�ی
 های فوری �ا مرا�ز مراقبت )  A&Eهای اورژا�� را�گان در بخش تصادفات و اورژا�س ( مراقبت  •
، از جمله و�روس کرونا آزما�ش و درمان را�گان برای ب�ماری  •  های عفوین
 سازی را�گان در برابر و�روس کرونا. ا�من  •

 � 
گ

 ما رد شدە باشد، کن�د، حیت ا�ر درخواست ش ا�ر در ایرلند شما�، اسکاتلند �ا ولز زند�
 های تخص� و ب�مارستاین را�گان را دار�د. حق در�افت مراقبت 

ی را درمورد حق خود در در�افت مراقبتدر لینک ز�ر � های بهداشیت �س از رد شدن درخواست ب�اب�د:  توان�د اطالعات ب�ش�ت
lJQsP1jvsTcSfwC6YeE8FYrmAZCoZ1w/edit-https://docs.google.com/document/d/11cKMCy08ebN . 

 
 ثبت نام نزد پزشک عمو� 

� 
گ

زند� ب��تان�ا  در  که  (فر�ت ن�هرک�  باشد) � کند  مهاجر�ش چه  که وضع�ت  (کند  عمو�  پزشک  کلین�ک  �ک  در  ر د)  GPتواند 
 خود ثبت نام کند. در ب��تان�ا مردم اغلب به کلین�ک پزشک عمو� «

گ
 گ��ند. �» surgery�ا «» practiceمنطقه محل زند�

به و�سا�ت   پزشک �   gp-a-search/find-https://www.nhs.uk/serviceبا مراجعه  �ک  ب�اب�د.   عمو�   توان�د  نزد�� خود  در  این    را 

آنها با    کنند. پزشکان عمو� ب�ش�ت مشکالت جس� و رواین غ�ی اورژا�� را درمان �   و�سا�ت فقط برای پزشکان عمو� در انگلستان است. 

 پرستاران و سایر 
 توانند شما را به پزشک متخصص ارجاع دهند. کنند و در صورت ن�از � بهداشت کار �  متخصصان 

ن پذیرش کلین�ک برو�د و فرم ثبت نام را درخواست کن�د. کلین�ک عم  �د �ا به م�ی و� از شما  برای ثبت نام نزد �ک پزشک عمو� با�د با آنها تماس بگ�ی
خا� را تحت مراقبت دارد. آنها ممکن است مدارک شناسایی و مدر� دال بر آدرستان از شما بخواهند،  خواهد ز�را هر کلین�ک منطقه  آدرس � 

ن اینها هم همچنان �   توان�د ثبت نام کن�د. اما بدون داشنت

https://docs.google.com/document/d/11cKMCy08ebN-lJQsP1jvsTcSfwC6YeE8FYrmAZCoZ1w/edit
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp


دار�د.   را  نزد پزشک عمو�  نام  ثبت  باز هم حق  باش�د،  �ا آدرس دائ�  فاقد مدارک  ا�ر  کلین�ک پزشک عمو�  � شما حیت  از  توان�د 
 بخواه�د تا با استفادە از آدرس کلین�ک �ا آدرس �� از دوستان �ا مرکز جامعه، شما را ثبت کند. 

 نامه ز�ر را به مسئول پذیرش �شان ده�د. 
�
 ا�ر در ثبت نام در کلین�ک پزشک عمو� مشک� دار�د، لطفا

 رزرو وقت مالقات با پزشک عمو�
�د و با مسئول   کلین�ک پزشک عمو� تماس بگ�ی ا�ر الزم است در مورد �ک مشکل سالمیت به پزشک عمو� خود مراجعه کن�د، با�د با 

د. ا�ر  پذیرش صحبت کن�د. آنها ممکن است دل�ل تماس  سند تا بتوانند هماهنگ کنند شخص مناسیب بعدا� با شما تماس بگ�ی تان را از شما ب�پ
جم ن�از د  جم کن�د و به او بگ���د به کدام ز�ان ن�از دار�د. در حال حا�ن به  به م�ت ار�د، هنگام تماس با مسئول پذیرش از او درخواست م�ت

د. شود، بنابراین ک� با شما تماس � دل�ل و�روس کرونا ب�ش�ت جلسات مالقات به صورت تماس تلفین �ا تص��ری انجام �   گ�ی

تما ممکن است روش  برای  �ا  های د�گری  از ط��ق و�سا�ت درمانگاە  ا�م�ل،  از ط��ق  از جمله  با پزشک عمو� شما وجود داشته باشد،  س 
ن ممکن است مرا�ز د�گری برای در�افت مراقبت  های پزش� وجود داشته باشد، مانند مرا�ز  مراجعه مستق�م به درمانگاە پزشک عمو�. همچننی

 به خدمات موجود در منطقه شما  و کلین�ک )  walk-inهای فوری، مرا�ز مراجعه بدون ن��ت ( مراقبت 
گ

. این مورد �ست� های جراحات جزیئ
 � انگلستان،  در   

گ
زند� صورت  در  وب دارد.  این  از  استفادە  با  کن�د:  توان�د  پ�دا  را  خود  نزد�ک  پزش�  خدمات  سا�ت 

search-cehttps://www.nhs.uk/servi . 

ن دارو   گرفنت
ایتوان�د داروهای تج��زی را از هر داروخانه کند. � چنانچه پزشک عمو� احساس کند به دارو ن�از دار�د، برای این کار برایتان �سخه تج��ز � 

، قبل از تمام کردن داروها الزم است تا از پزشک عمو� خو  د �سخه جد�د درخواست کن�د.  ته�ه کن�د. در صورت ن�از به دارو به مدت طوالین
 ممکن است ته�ه �سخه جد�د طول بکشد، بنابراین حداقل �ک هفته قبل از ن�ازتان به داروهای تج��زی، �سخه را درخواست کن�د. 

 معموً� � 
گ

روها را به توانند دا در انگلستان، بر�ن از افراد مجبورند ه��نه داروهای تج��زی را خودشان پرداخت کنند. متقاض�ان پناهند�
های را�گان را دارند (برای  را ارائه دهند تا �شان دهند که حق استفادە از �سخه   HC2صورت را�گان در�افت کنند، اما الزم است گوا�  

قسمت ز�ر را مالحظه کن�د). در ایرلند شما�، اسکاتلند و ولز، داروهای تج��زی برای همه افراد  HC2کسب اطالعات ب�ش�ت در مورد  
 گان است. را� 

ن  ، ممکن است احساس ناخو�ش کن�د، بنابراین با�د مطمنئ
گ

در صورت قطع نا�هاین م�ف بر�ن از داروها مانند داروهای ضد اف�د�
 ش��د که داروهایتان تمام �شود �ا اینکه فقط طبق گفته پزشک م�ف آنها را قطع کن�د. 

ن داروهای مورد ن�از، برای   ن مشکل برای گرفنت تماس    111به شمارە    NHSتوان�د با خط مشاورە را�گان  درخواست کمک � در صورت داشنت
ن �  �د (قسمت ز�ر را مالحظه کن�د). داروسازها ن�ی ی استنشا�ت آسم تمام  بگ�ی توانند برای در�افت اضطراری بر�ن داروها، مثً� زماین که اس�پ

 شود، به شما کمک کنند. 

دارویی م�ف �  معموً� چه  ده�د  �شان  به ک�  باشد  ن�از  که  است جعبه درصوریت  به�ت  (از جمله  کن�د،  داروهای خود  آخ��ن  های 
�د. ممکن است پزشک  ها نتوانند بر�ن از انواع داروها را برایتان تج��ز کنند مگر  برچسب حاوی نامتان) را نگه داشته �ا از آنها عکس بگ�ی

 ل بر استفادە معمول شما از آنها داشته باشند. اینکه مدر� دا 

Dear GP Receptionist,
I would like to register with your clinic. Thank you for helping me do this. 
NHS guidelines say that I have the right to register even if I do not have 
documents or proof of address.
If I do not have a permanent address, I still have the right to register. You 
can register me as having “no fixed abode”, at the clinic address, at a 
friend’s address or a community centre.
If I can not register at your practice, please write down the reason for me.
If you need more information, please see https://assets.nhs.uk/prod/
documents/how-to-register-with-a-gp-asylum-seekers-and-refugees.pdf

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


 111خدمات 
توان�د برای کمک درمورد هر مسئله بهداشیت غ�ی اورژا�� از  �ک خدمات تلفین را�گان برای ارائه مشاورە سالمت است. �   111خدمات  

با    111ط��ق شمارە   اورژا��  (برای موارد  �د.  �د.) خدمات    تماس   999با آنها تماس بگ�ی ی در مورد کمک مورد  برای تصم�م   111بگ�ی گ�ی
کنند که برای ارائه کمک با شما تماس  دهند �ا ک� را مأمور � پرسند. سپس �ا خودشان به شما مشاورە � ن�ازتان سؤاالت ز�ادی از شما � 

د.   بگ�ی

ن مشکالت دندان، خدمات   ن درمان را ب �   111در صورت داشنت  ه شما بگ��ند. تواند نحوە گرفنت

جم») و ز�ان مورد ن�از خود را بگ���د، سپس روی خط بمان�د («   interpreterا�ر به ز�ان د�گری ن�از به کمک دار�د، کلمه    م�ت
جم تلفین در اخت�ارتان بگذارند.  ، �ک م�ت  تا آنها برای کمک به برقراری ارتباط تلفین

ن �   توان�د به انگل�� بن��س�د مشکلتان چ�ست �   ) استفادە کن�د. /https://111.nhs.uk(   111سا�ت  توان�د از وب در صورت تما�ل همچننی
جم شفا�، با�د با شمارە   � به م�ت د. برای دس�ت �د.   111تا �ک نفر با شما تماس بگ�ی  تماس بگ�ی

 هاداروخانه
� داروخانه  مانند  ها  خا�  داروهای  کرم مسکن توانند  �ا  � ها  ن  همچننی آنها  بفروشند.  شما  به  �سخه  بدون  ن  ن�ی را  از  ها  بر�ن  برای  توانند 

ی استنشا�ت   مشکالت سالمیت سادە به شما مشاورە پزش� �ا خدمات درماین بدهند. در صورت تمام کردن بع�ن داروهای خاص، مثل اس�پ
ن �   کمک کنند. توانند برای ته�ه اورژا�� آنها  آسم، داروسازها ن�ی

 

 های بهداشیت ه��نه مراقبت کمک 
دهد که مراقبت  به شما این امکان را �   HC2به شما دادە باشند. گوا�    HC2کن�د، با�د �ک گوا�  ا�ر از وزارت کشور �شتیباین در�افت � 

ن جهت حضور در ن��ت توان�د برای ه��نه ها را را�گان در�افت کن�د. بدین ترت�ب � پزش�، معاینه چشم و �سخه  های  های ا�اب و ذهاب ن�ی
�د.   ب�مارستاین کمک بگ�ی

�د، با�د فرم  خاطر گم شدن �ا منق�ن  دادە �شدە است و �ا ا�ر به  HC2چنانچه به شما گوا�   را   HC1شدن گوا� بخواه�د المثین بگ�ی
نام   HC1به آن ن�از دار�د    HC2از کلین�ک پزشک عمو� خود �ا داروخانه درخواست کن�د. فر� که برای در�افت �سخه المثین گوا�  

ن � ین در این آدرس سفارش ده�د: و �ا به صورت آنال   1343 330 0300را از ط��ق تماس با شمارە    HC2توان�د گوا�  دارد. همچننی
 -nhs-with-help-for-https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply  online-costs/apply . 

 

 و�روس کرونا 
، و تب. ا�ر �ک �ا چند مورد از این عال شایع  ئم  ت��ن عالئم و�روس کرونا عبارتند از: �فه جد�د، از دست دادن �ا تغی�ی در حس چشایی �ا ب��ایی

�د. ا�ر کلمه  تماس  119و�روس کرونا را دار�د، با�د در خانه بمان�د و برای درخواست آزما�ش با  جم») و ز�ان مورد ن�از  («  interpreterبگ�ی م�ت
جم تلفین را در اخت�ارتان �  ن � خود را بگ���د، آنها برای کمک به برقراری ارتباط تلفین �ک م�ت توان�د بصورت آنالین با مراجعه به  گذارند. همچننی

�د:    . test-coronavirus-https://www.gov.uk/getآدرس رو�رو، برای انجام آزما�ش ن��ت بگ�ی

، الزم است برای دعوت شدن به در�افت وا�سن و�روس کرونا نزد �ک پزشک عمو� ثبت نام کن�د. وا�سن و�روس کرونا  در حال حا�ن
 خطر است. مؤثر و یب 

ر برشور   Doctors of the Worldسازمان   ز�انهایی  به  وا�سن  مورد  در  ته�ه کردەا  �س�اری  � های  قابل دس�ت آدرس  این  در  اند که 
 . https://   information-vaccine-www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirusهستند: 

NHS  ز�ان به  وا�سن  این  مورد  در  را  موجود �و�دیوهایی  آدرس  این  در  که  است  کردە  ته�ه  مختلف     .https://wwwباشند:  های 
materials-communication-vaccine-19-work/covid-england.nhs.uk/london/our . 

 

 موارد اورژا�� 
آس�ب  برای  اورژا�س  و  حوادث  فور�ت بخش  و    های جدی 

گ
کند شکست� احساس  فردی  که  درصوریت  مثال،  عنوان  به  است.  پزش�  های 

ن به بخش حوادث و  کند، � استخوان �ا درد قفسه سینه دارد، �ا به خودک�ش فکر �  تواند به بخش حوادث و اورژا�س مراجعه کنند. برای رفنت
ن ن��ت ندار�د اما با�د منتظر بمان�د تا و���ت ش��د (مگر اینکه مشکل شما زندگیتان را تهد�د کند).   اورژا�س ن�ازی به گرفنت

 شما �ا شخص د�گری در معرض خطر  
گ

ب�ا�د (معموً� ا�ر زند� در صوریت که الزم باشد به خاطر �ک مورد اورژا�� برایتان آمبوال�س 
با شمارە   با�د  با شمارە    999باشد)،  تماس  �د.  بگ�ی از شما سوال �   999تماس  تماس،  ن�از  را�گان است. هنگام  شود «به کدام خدمات 

 ) « ?)  Which service do you requireدار�د؟»  بگ���د  ( ambulanceبا�د  آ�ش »  �ا  پل�س  اورژا��).  �ا  موارد  سایر  برای  �شاین 
اند، روی خط بمان�د ز�را  شود. تا زماین که آنها تماس را قطع نکردە دادە از شما سؤال � تان و اتفاق رخ موقع�ت مکاین شما، شمارە تلفن 

سند. ممکن است الزم باشد در مدیت که منتظ  ی ب�پ  ر رس�دن آمبوال�س هست�د، به شما مشاورە بدهند �ا سؤاالت ب�ش�ت

https://111.nhs.uk/
https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply-for-help-with-nhs-costs/apply-online
https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply-for-help-with-nhs-costs/apply-online
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials


 مشکالت سالمت روان
توانند شما را برای گفتگودرماین �ا مراجعه به متخصص  پزشکان عمو� قادرند در زمینه مشکالت سالمت روان برایتان دارو تج��ز کنند و � 

یت که برای مشکالت سالمت روان برایتان دارو تج��ز شدە است، مهم است که به م�ف دارو ادامه  سالمت روان ارجاع دهند. در صور 
 ده�د مگر اینکه پزشک بگ��د آن را قطع کن�د. 

ناراحت خاطرات  �ا  کابوس  مانند  گذشته  در  رو�  �ه  �ن �ا  تروما  دل�ل  به  خود  ا�ر  عمو�  پزشک  از  هست�د،  رو�رو  مشکل  با  کنندە 
ا را برای درمان به مرجع صحیح ارجاع دهد. این مرجع ممکن است ت�م بهداشت روان مح�، �ک مرکز خدمات تروما �ا بخواه�د تا شم

) از شکنجه  آزادی  مانند  �ه  موسسه خ�ی (  بن�اد  �ا )  www.freedomfromtorture.org�ک  بام�ب  )  r.orgwww.helenbambeهلن 
 باشد. 

Mind   اطالع �و�س  که  است  روان  �ه سالمت  مؤسسه خ�ی � �ک  دارد.  تلفین  مشکالت  رساین  مورد  در  تا  �د  بگ�ی تماس  آنها  با  توان�د 
ی کسب کن�د. شمارە آنها   ع�    6صبح تا    9است و این خط از    3393 123 0300سالمت روان و محل در�افت کمک، اطالعات ب�ش�ت

جم شفا� کن�د. اپراتور تلفن شما بابت تماس با  باشد. هنگام تماس � مادە پاسخگویی � دوشنبه تا جمعه آ  توان�د از آنها درخواست م�ت
ن �   info@mind.org.uk.توان�د با آنها ارتباط برقرار کن�د:  شمارە آنها از شما ه��نه در�افت خواهد کرد، اما از ط��ق ا�م�ل رو�رو ن�ی

�ا خدمات سالمت    111کن�د سالمت روان شما بدتر شدە است و به کمک فوری ن�از دار�د، با پزشک عمو� خود، شمارە  ا�ر احساس � 
�د. ا�ر تماس با آنها ممکن نبود، به بخش حوادث و اورژا�س مراجعه کن�د. روان فع�   تان (ا�ر دار�د) تماس بگ�ی

 
 های پزش� راقبت مشکالت در�افت م 

 کن�د. در  پزشک عمو� تنها در صوریت �
گ

تواند از ثبت نام شما امتناع کند که ل�ست ب�مارا�ش پر باشد �ا شما خارج از منطقه او زند�
 صورت رخ دادن این اتفاق

 با�د س� کن�د که در کلین�ک د�گری نزد�ک محل زندگیتان ثبت نام کن�د. 

� به خدمات پزش� مواجه شد�د، �  توان�د از ط��ق  ا�ر با ثبت نام نزد پزشک عمو� مشک� داشت�د و �ا ا�ر با مشکالت د�گری در زمینه دس�ت
�د.   Health Watchبا    000 683 03000�ا از ط��ق شمارە    Migrant Helpبا    503 8010 0808شمارە    تماس بگ�ی

ن ممکن است در منطقه    دهد. های مختلف مشاورە ارائه � ) به ز�ان Health Watch   )www.healthwatch.co.ukسا�ت  وب  همچننی
�ه   توانند به شما کمک کنند. های حما�ت از پناهجو �ا پناهندە وجود داشته باشند که � ها �ا گروە شما خ�ی

ن وضع�ت مهاجرت آنها، مشاورە د  Doctors of the Worldمؤسسه  ارای �ک خط مشاورە بالیین است که به افراد، بدون در نظر گرفنت
 12صبح تا    10است. این کلین�ک دوشنبه تا جمعه از ساعت    686 1647 0808دهد. شمارە تلفن را�گان آنها  بهداشیت درماین را�گان � 

جم شفا� ن�از دار  جم فراهم � شب باز است. برای افرادی که به م�ت  شود. ند م�ت
 

 چک ل�ست نقل مکان 
 ای جد�د با�د آنها را بخاطر �سپار�د: در اینجا چند نکته ق�د شدە است که در صورت نقل مکان به محل اقامت در منطقه 

 را   HC2های داروها، و هر گونه بروشور و گوا�  داروهایتان، جعبه  •
�د.   همراە خود ب�ب

 آپ (�سخه �شتیبان) بر روی تلفن همراە خود نگه دار�د. عکس آنها را در قالب بک  •
نمان�د تا    برای ثبت نام نزد پزشک عمو�، منتظر   �س از نقل مکان به محض اینکه توا�ست�د، نزد �ک پزشک عمو� ثبت نام کن�د.  •

 وقیت که به ن��ت و���ت �ا دارو ن�از پ�دا کن�د. 
ە کن�د. نام و آدرس پزشک عمو� خود را در تلفن  •  تان ذخ�ی
ق�د شدە است)، این شمارە را در تلفن    NHSهای در�افیت از  رق� که معموً� روی نامه   10دان�د (�ک شمارە  خود را �   NHSا�ر شمارە   •

ە کن�د   خود ذخ�ی
� پ�دا کنند. ز�را این شمارە به پزشکان جد�د کمک �   کند به سوابق پزش� شما دس�ت

�ن مرکز حوادث و اورژا�س و سایر مرا�ز بهداشیت درماین مراجعه بدون ن��ت (  • ای که به آنجا نقل  در منطقه )  walk-inبرر� کن�د نزد�ک�ت
 ا�د کجا هستند. ن کردە مکا 

 تقدیر و �شکر
 کند: های ز�ر در ته�ه این برشور تقدیر و �شکر � از کمک و �شتیباین سازمان   Forrest Medicolegalخدمات  

Care for Calais ،  Committee of Residents of Penally ،  Covid-19 Infographics ،  Doctors of the World ، Freedom 
from Torture، Helen Bamber Foundation ،  Medact ،  Médecins Sans Frontières UK    وMigrants Organise . 

 Forrestحقو�ت فارست) است.  -خدمات پزش� (   Forrest Medico-legal Servicesمسئول�ت محتوای این برشور بر عهدە  
Medico- Legal Services    کت با منافع عمو� است (شمارە  ). Companies House :  10017081�ک �ش

http://www.freedomfromtorture.org/
mailto:info@mind.org.uk
http://www.healthwatch.co.uk/
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