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 Fragen Sie nach, wenn Sie 

etwas nicht verstehen

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਾਂ ਆਉਾਂਦਾ ਤਾਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਝਜਕੋ

Sie sprechen kein Deutsch? Dann kommen Sie bitte 
mit einer Begleitperson, die übersetzen kann

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸਾ ਨਹੀਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਕਸੇ ਨੂੁੰ ਡਲਆਓ ਜੋ ਅਨੁ 
ਾਦ ਕਰ ਸਕੇ

Bringen Sie Ihre e-card mit

ਆਪਣਾ ਈ-ਕਾਰਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ

Bringen Sie einen 
Identitätsnachweis mit

ਪਛਾਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ਾਲਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ

Bringen Sie
ihre Befunde und 

Medikamentenliste mit

ਆਪਣੀਆਾਂ ਮੈਿੀਕਲ ਡਰਪੋਰਟਾਾਂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦ ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਲਆਓ

Halten Sie 
Ihre Termine ein

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਡਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਮ਼ੇਂ ਡਸਰ ਪਹੁੁੰਚੋ
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Melden Sie sich an

ਪਹੁੁੰਚ ਕੇ ਰਡਜਸਟਰ ਕਰੋ

Sagen Sie, was 
Ihnen fehlt

ਸਾਨੂੁੰ ਦਿੱਸੋ ਡਕ ਤੁਸੀਾਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ 
ਮਡਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

Wer zuerst Hilfe braucht, 
bekommt zuerst Hilfe

ਡਜਸ ਨੂੁੰ ਮਦਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ 
ਉਸ ਨੂੁੰ ਪਡਹਲਾਾਂ ਦੇਡਿਆ ਜਾ ੇਗਾ

Patient*innen Information
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. 
ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੋ.

In der Ambulanz/Ordination
ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਿਾਕਟਟੀ ਜਾਾਂਚ ਡ ਿੱਚ
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ਾਾਂ Kein Fotografieren

ਫੋਟੋਆਾਂ ਡਿਿੱਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

Kein Lärm

ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੌਰ ਨਾ ਮਚਾਓ

Nur eine Begleitperson 
pro Patientin/Patient

ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਸਰਫ ਇਿੱਕ ਡ 
ਅਕਤੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

Keine geruchsintensiven 
Speisen mitbringen

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਜ਼ਆਦਾ ਮਡਹਕਦਾਰ 
ਭੋਜਨ ਨਾ ਡਲਆਓ

Rauchverbot in 
den Ambulanzen

ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡ ਿੱਚ ਡਸਗਰਟ 
ਪੀਣਾ ਮਨ੍ਾਾਂ ਹੈ

Haben Sie Geduld, 
es gibt Wartezeiten

ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰਿੱਿੋ, ਤੁਹਾਨੂੁੰ 
ਉਿੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

Kein Alkohol

ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

Zu
sa

m
m

en
le

be
n

ਸ
ਾਾਂਝ

ੀਵ
ਾਲ

ਿਾ Frauen und Männer sind gleichwertig; es gibt 
keinen Anspruch nur von einer Frau oder einem 

Mann behandelt und beraten zu werden

ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਤੁਸੀਾਂ ਡਸਰਫ ਮਰਦ ਜਾਾਂ ਡਫਰ ਔਰਤ ਤੋਂ 
ਇਲਾਜ ਕਰ ਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

Ärztin/Arzt entscheidet, ob 
Patientin/Patient während der Behandlung 

eine Begleitperson im Raum haben darf

ਿਾਕਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਡਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਲਆਏ ਡ ਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਇਲਾਜ 
ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਡ ਿੱਚ ਡਲਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਾਂ
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Patient*innen Information
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. 
ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ
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