
Übersetzung ins Urdu 
2.1 منسلکہ   

)2۔، جملہ 3۔2کے ليۓ ، نمبر  1(نمبر   
  مريض کی ھسٹری جاننے کے ليۓ سوال نامہ ۔ بالغوں کے ليۓ

 (جو ٹھيک ہے اس پر ٹک کريں اور ڈاکٹر کو دے ديں !)
 نجی کوائف ، غير ملکيوں کے مرکزی رجسٹريشن  آفس سے ۔ شناختی نمبر:                 تاريخ:    

۔۔۔۔۔مہينہ:۔۔۔۔۔ شہريت:۔۔۔۔۔۔۔ حاملہ عورت:  ماد ه :    نر:     جنس: 

فيميلی کے    
 ليۓ

سنگل پرسن 

 
۔1 کيا آپ بيمار ہيں ؟ ہاں  نہيں 
۔2 کيا آپ دوايئاں ليتے ہيں ؟ ہاں  نہيں 
بيماريوں کے خالف ٹيکے لگاۓ گۓ ہيں ؟ کو کيا آپ ہاں  نہيں  ۔3 
تپ دق کے ليۓ کوئ سکين ٹيسٹ ليا گيا ہے ؟ کا کيا آپ ہاں  نہيں  ۔4 

ہيں ن ۔5 کيا آپ کو کوئ چھوت کی بيماری ہے يا تھی ؟ ہاں  
 تپ دق (ٹی بی)؟ ہاں  نہيں 
 ہيپا ٹايئ ٹيس؟ ہاں  نہيں 
 ايچ آئ وی؟ ہاں  نہيں 
 چيچک؟ ہاں  نہيں 
 خسره ؟ ہاں  نہيں 
 خسره کاذب؟ ہاں  نہيں 
 ڈيپ تھيريا ؟ ہاں  نہيں 
 سی فيليس (ٹی بی)؟ ہاں  نہيں 
 اور کوئ جنسی بيماری؟ ہاں  نہيں 
 ٹايئفايئڈ ، ميعادی بخار؟ ہاں  نہيں 
 ھيضہ ؟ ہاں  نہيں 
۔6 کيا آپ کو درد ھو رہی ہے ؟ ہاں  نہيں 
ھفتوں سے بخار ہوا ہے يا ہوا تھا ؟ 6کيا آپ کو پچھلے  ہاں  نہيں  ۔7 
۔8 کيا آپ کو بری کھانسی ہے ؟ ہاں  نہيں 
۔9 کيا آپ کو متلی اور الٹی ہوتی ہے ؟ ہاں  نہيں 
۔10 کيا آپ کے پيٹ ميں درد يا دست ہيں؟ ہاں  نہيں 
انہ ميں خون آتا ہے ؟خکيا آپ کے پا ہاں  نہيں  ۔11 
۔12 کيا آپ کو پيشاب کرتے ہوۓ درد ہوتی ہے ؟ ہاں  نہيں 
۔13 کيا آپ کے دھپڑ پڑتے ہيں ؟ ہاں  نہيں 

.................................................... 
 دستخط

نوٹس: ےڈاکٹر کی طرف س  

......................................................... 
   دستخط ڈاکٹر



Übersetzung ins Urdu 
منسلکہ  2.2  

)2۔، جملہ 3۔2کے ليۓ ، نمبر  1(نمبر   
  مريض کی ھسٹری جاننے کے ليۓ سوال نامہ ۔ بچوں کے ليۓ

 (جو ٹھيک ہے اس پر ٹک کريں اور ڈاکٹر کو دے ديں !)
تاريخ:                      ی نمبر:  نجی کوائف ، غير ملکيوں کے مرکزی رجسٹريشن  آفس سے ۔ شناخت

شہريت:۔۔۔۔۔۔۔  عمر:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ماد ه :    نر:     جنس: 

   
 

بيمار ہيں ؟ کا بچہ کيا آپ ہاں  نہيں  ۔1 
؟ ےہ ادوايئاں ليت کا بچہ کيا آپ ہاں  نہيں  ۔2 
بيماريوں کے خالف ٹيکے لگاۓ گۓ ہيں ؟ کے بچے کو کيا آپ ہاں  نہيں  ۔3 
تپ دق کے ليۓ کوئ سکين ٹيسٹ ليا گيا ہے ؟ کے بچے کا کيا آپ ہاں  نہيں  ۔4 
کو کوئ چھوت کی بيماری ہے يا تھی ؟ کے بچے کيا آپ ہاں  نہيں  ۔5 
 تپ دق (ٹی بی)؟ ہاں  نہيں 
 ہيپا ٹايئ ٹيس؟ ہاں  نہيں 
 ايچ آئ وی؟ ہاں  نہيں 
 چيچک؟ ہاں  نہيں 
 خسره ؟ ہاں  نہيں 
 خسره کاذب؟ ہاں  نہيں 
 ڈيپ تھيريا ؟ ہاں  نہيں 
ی فيليس (ٹی بی)؟س ہاں  نہيں   
 اور کوئ جنسی بيماری؟ ہاں  نہيں 
 ٹايئفايئڈ ، ميعادی بخار؟ ہاں  نہيں 
 ھيضہ ؟ ہاں  نہيں 
کو درد ھو رہی ہے ؟ کے بچے کيا آپ  ہاں نہيں  ۔6 
ھفتوں سے بخار ہوا ہے يا ہوا تھا ؟ 6کو پچھلے  کے بچے کيا آپ ہاں  نہيں  ۔7 
کو بری کھانسی ہے ؟کے بچےکيا آپ  ہاں  نہيں  ۔8 
کو متلی اور الٹی ہوتی ہے ؟کے بچے کيا آپ  ہاں  نہيں  ۔9 
کے پيٹ ميں درد يا دست ہيں؟ کے بچے کيا آپ ہاں  نہيں  ۔10 
کے دھپڑ پڑتے ہيں ؟ کے بچے کيا آپ ہاں  نہيں  ۔11 

   

......................................................... 
  دستخط

نوٹس: ےڈاکٹر کی طرف س  

......................................................... 
    دستخط ڈاکٹر


