
  څنګه باید زنګ ووهئ 
د ژباړونکي په کارولو سره 

زمونږ د خدماتو څخه یو خدمت ته
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ټیلفون:  

0800 004 2000
 چلونکی به له تاسو څخه 
  Press * (star) وغواړي

د  ادامه ورکولو لپاره

 بیا فشار ورکړئ 1 ته 

 زمونږ د خدماتو لپاره

 چلوونکی به له تاسو څخه 
وغواړي چې د ناروغ 6 

عددي پن نمبر داخل کړئ.  

 دا دی 182987 

 بیا تاسو څخه غوښتنه کیږي چې داخل کړئ   د ژبې 3 عددي کوډ:

پشتو 

182

 تاسو به په لږ وخت کې د ژباړونکي سره وصل شئ په  15  ووووو کې 

...111

 ژباړونکي ته خپل نوم او د 
تلیفون شمیره ووایاست 

چې تاسو غواړئ تاسو ته 

پرې زنګ ووهي، د بیلګې 

)NHS 24 ( 111 په توګه

 ژباړونکی به لومړی له کارمندانو سره په 
انګلیسي کې خبرې وکړي ترڅو دوی ته خبر 

ورکړي چې تاسو زنګ وهئ او بیا به تاسو 

ته ووایی چې خپلې خبرې پرمخ یوسئ 

 کله چې تاسو خبرې اترې 
ختم کړئ نو کارمندانو او 

ژباړونکي ته د دې خبر ورکړئ. 
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Pash
to



 د ژباړونکي ایپ په کارولو 
سره زمونږ د خدماتو څخه 

یو خدمت ته د زنګ وهلو څرنګوالی

 ډاونلوډ/ښکته کړئ  Capita LiveLINK Client App  ستاسو د کاریالونو د پلورنځي څخه وړیا

 د بریښنالیک پتې په کارولو سره 
 ننوځئ، کوم چې دې 

 182987@capitalivelink.com  

 او ستاسو پټنوم، کوم چې 
 KTE626YGrf دې

 تاسو به یوازې یو ځل ننوتلو ته 
اړتیا ولرئ - او هر ځل نه چې تاسو 

ژباړونکي ته اړتیا ولرئ

Get
Service

‘Get Service‘ هغه ژبه غوره کړئ چې  کلیک کړئ 
تاسو ورته اړتیا لرئ

 که تاسو د ځانګړي جنس 
ژباړونکي ته اړتیا لرئ، دا د جنس/

جنډر بکس څخه غوره کړئ

  تاسو به د یو ژباړونکي سره وصل شئ 

...111

  ژباړونکي ته خپل نوم او د تلیفون 
شمیره ووایاست چې تاسو غواړئ 

تاسو ته پرې زنګ ووهي، د بیلګې 

)NHS Inform( 111 په توګه

 ژباړونکی به لومړی له کارمندانو 
سره په انګلیسي کې خبرې وکړي 

ترڅو دوی ته خبر ورکړي چې  تاسو 

زنګ وهئ  او بیا به تاسو ته ووایی 

چې خپلې خبرې پرمخ یوسئ 

 کله چې تاسو خبرې اترې ختم 
کړئ نو کارمندانو او ژباړونکي 

ته د دې خبر ورکړئ. 
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