
 

 

 

English  دری/ Dari 

Coronavirus (COVID-19): Ask NHS 

inform a question 

Our chatbot service gives you another option of getting Scotland 

specific information if: 

 you can't find the information on NHS inform 

 your situation isn't life-threatening 

The service is available 24 hours a day, 7 days a week. 

You will not be talking to a person – your question will get an 

answer based on the coronavirus information on NHS inform 

website. 

This information is specifically for individuals in Scotland and for 

 (: 91-کووید)ویروس کرونا 

 بپرسید NHS informاز 

 برای کسب معلوماتما گزینه ای دیگر   (chatbot)خدمات گفتگوی زنده

 :، در صورتیکهبه شما ارائه می کند بخصوص اسکاتلند در مورد ویروس کرونا

  نمی توانید ازmro ni SHN پیدا کنید معلومات 

 شما با تهدید جانی همراه نباشد حالت 

 .روز هفته در دسترس است 7ساعت شبانه روز،  42این خدمات در طول 

شخص طرف نخواهید بود، بلکه سؤاالت شما بر  هیچ در این مکالمه، شما با 

 از ویروس کرونا پاسخ داده خواهد شد. NHS informاساس معلومات 

افرادی است که در اسکاتلند سکونت دارند یا به برای خاص  معلوماتاین 
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those travelling to Scotland.  

Anyone accessing this chatbot from outside of Scotland should 

confirm the guidance in their local area. 

The chatbot cannot: 

 answer person or condition-specific questions 

 give individual coronavirus vaccination appointment times, 

appointment locations or the type of vaccine you will receive 

 answer complex or long-form questions 

This information the chatbot provides comes from quality assured 

sources in collaboration with clinicians following our editorial 

guidelines. 

 اسکاتلند سفر می کنند.

کسانیکه در خارج از اسکاتلند به این گفتگویت و گوی زنده دسترسی داشته 

 باشند، حتماً باید به توصیه های محدوده محلی خود عمل نماید.

 :باشد پاسخگوی موارد زیر نمی (chatbot)خدمات گفتگوی زنده 

  سؤاالت خصوصی یا موارد خاص مربوط به شخص یا پاسخ به

 شرایط خاص

  جدول زمانی نوبت واکسیناسیون ویروس کرونا برای هر فرد، محل

 که دریافتخواهید کرد دیدارها یا نوع واکسین

 پاسخ به سؤاالت پیچیده یا طوالنی 

از منابع  ارائه میکند (chatbot)معلومات که خدمات گفتگوی زنده این 

به  ه هادستورالعمل های سرمقالاساس و بر داکترانی و با همکاری معتبر کیف

 .رسیده است نشر

 

How is my information used? 

Any information you type into the chatbot will be used to improve 

our coronavirus content on NHS inform. We will be able to see what 

 می شود؟ من چگونه استفاده از معلومات 

درج کنید،  (chatbot)که شما در خدمات گفتگوی زنده  هرگونه معلومات

استفاده  mro ni SHNویروس کرونا در  برای بهبود محتویات معلومات

https://www.nhsinform.scot/editorial-policy
https://www.nhsinform.scot/editorial-policy
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questions are more popular than others. 

The more you use the chatbot, the more insight we will get into the 

type of information our users need. 

Read more about how the NHS handles your personal health 

information. 

از این طریق، قادر خواهیم بود ببینیم کدام پرسش ها در میان افراد . خواهد شد

 .بیشتر رایج است

ما نسبت به نوع  کنید، دیدگاههر چه بیشتر از خدمات گفتگوی زنده استفاده 

 .مورد نیاز کاربران نیز بیشتر خواهد شد معلومات

 شما را بکار می گیرد صحی معلومات mroچگونه بیشتر در باره  معلومات

 را اینجا بخوانید

Will I get information on the coronavirus vaccines? 

Our chatbot will answer general questions around the vaccine 

programme. 

It will not be able to provide answers to person-specific questions, 

such as 

 When will I receive my vaccine? 

 Where will I receive the vaccine? 

 What variant of the vaccine will I get? 

It also will not be able to provide statistical data related to the 

vaccination programme. You can find that information on the Public 

ویروس کرونا را دریافت  ها واکسیناز انواع  آیا معلومات

 خواهم کرد؟

خود، به سؤاالت کلی در رابطه با  (chatbot)ما با خدمات گفتگوی زنده 

 .پاسخ خواهیم داد ها واکسینبرنامه 

پاسخگوی سؤاالت شخصی و خصوصی شما نیست،  محتویات این معلومات

 مانند

  خود را دریافت خواهم کرد؟ واکسینچه زمانی 

  خود را دریافت خواهم کرد؟ واکسیندر کجا 

  را دریافت خواهم کرد؟ واکسینچه نوع 

از برنامه واکسیناسیون ارائه نخواهد  ارقامو  همچنان این محتویات، معلومات

 Public Health Scotlandوبسایت را می توانید در  این معلومات. داد

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/confidentiality-and-data-protection/how-the-nhs-handles-your-personal-health-information
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/confidentiality-and-data-protection/how-the-nhs-handles-your-personal-health-information
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/confidentiality-and-data-protection/how-the-nhs-handles-your-personal-health-information/
https://publichealthscotland.scot/our-areas-of-work/covid-19/covid-19-data-and-intelligence/covid-19-daily-cases-in-scotland-dashboard/overview-of-the-daily-covid-19-data-dashboard/
https://publichealthscotland.scot/our-areas-of-work/covid-19/covid-19-data-and-intelligence/covid-19-daily-cases-in-scotland-dashboard/overview-of-the-daily-covid-19-data-dashboard/
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Health Scotland website. دریابید 

Using the chatbot 

Simply type your coronavirus query into the text box. You will then 

receive an answer. This could be: 

 a direct answer 

 a recommendation to visit a related page 

 a follow-up question 

 a message stating that we can't find an answer to your 

question 

 (chatbot)استفاده از خدمات گفتگوی زنده 

در مورد ویروس کرونا را در  را خود پرسش توانید می سادگی بسیاربه 

این . سپس، پاسخ خود را دریافت خواهید کرد. چهارچوب مربوطه بنویسید

 :پاسخ ممکن است

 یک پاسخ مستقیم باشد •

 مربوطه باشددیدار صفحه  پیشنهاد یک •

 باشدیک پرسش برای پیگیری  •

 پیامی باشد مبنی بر اینکه پاسخی برای پرسش شما دریافت نکردیم  •

Ask a non-urgent question about COVID-19 91-پرسش غیر عاجل شما در رابطه با کووید 

For more information about coronavirus (COVID-19) in Dari go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/dari 

به  به زبان دری( 91-کووید)در رابطه با ویروس کرونا  برای کسب معلومات

 : این آدرس مراجعه نمایید

www.nhsinform.scot/translations/languages/dari 

9 August 2021 1 2021 اگست  

 

https://publichealthscotland.scot/our-areas-of-work/covid-19/covid-19-data-and-intelligence/covid-19-daily-cases-in-scotland-dashboard/overview-of-the-daily-covid-19-data-dashboard/
https://ask.nhsinform.scot/

