
Kreftregisteret gjennomfører en studie som har til hensikt å undersøke om språk i invitasjon til
mammografiscreening har betydning for deltagelse for de som er født utenfor Norge. Derfor mottar
du denne invitasjonen både på norsk og på et offisielt språk i ditt registrerte fødeland. Vi beklager 
ulempene hvis dette språket ikke er ditt morsmål.

 نئئ پ�شکش م�موگرا�ف �

ت�۔ اب ہم آپ � دعوت م� کروا�ف ا�ک��) (چھاتیوں کا م�موگرا�ف � طرف � پروگرام م�موگرا�ف کو عرصہ پہ� آپ کچھ
کا  یہ پ�شکش استعمال کر�ف ۔کو ہنی ر�� دے ن�ا موقع

منی کا69تا 50نارو� ۔ اس �� ملئت سال م�موگرا�ف سک��ننگ � دعوت دو�� ہر بخود خود کو عورتوں تمام عمر� سال
۔  � تعدادکم ر�� عورتوں وا� کین� � ہال� ہو�ف تا�ہ �� کرنا در�افت � ابتدائئ مرح� منی کین�کو � مقصد چھائت

آ اورپہ� خط منی � فوائد سک��ننگ اور م�موگرا�ف تھنی منی معلومات م� بار� � معائ�ف کو اس منیاناتنقصپ بار� �
۔

گ
مل جائنی � ب� ہماری و�ب سائ�ٹ پر آپ کو جو معلومات ہنی مف�د یہ د�اگ�ا تھا۔ ب� ا�ک معلومائت پرچہ

ہنی چاہیت کروانا وقت بک کا م�موگرا�ف آپ وا�ر جلد جلد از ۔: چاہ�ی ہونا � اندر مہینوں چار یہ لنی اور کروا بک قت

کو دیں تا�ہ ہم آپ بتا تو ہمنی جائنی بالو� نہ بھی�ب کہ آپ کو ہنی آپ چاہئت ۔ آئندەا�ر  پر �اصف�ا��خط نہ بھ�جنی
ہم � راب� � ل�ی پر ۔ہماری و�ب سائ�ٹ تفص�الت د�کھنی

پروگرام عم� معامالت، ف�س اورم�موگرا�ف ۔دو�� د�کھنی صفحہ ا�ال � ل�ی پڑھ�ف منی بار� �

۔م�موگرا�فا�ر  ہنی � منع کر سکئت محفوظ رک� جا�ف تفص�الت ذائت آپ اپئف تو ہوں نارمل نتائج �

پروگرام م�موگرا�ف اور منی بار� منیاس بار� معلومات ہماری و�ب سائ�ٹ� م��د
www.kreftregisteret.no/mammografi۔ پڑھنی پر

ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind

پروگرام م�موگرا�ف ��راە

Kreftregisteret gjennomfører en studie som har til hensikt å undersøke om språk i invitasjon til
mammografiscreening har betydning for deltagelse for de som er født utenfor Norge. Derfor mottar
du denne invitasjonen både på norsk og på et offisielt språk i ditt registrerte fødeland. Vi beklager 
ulempene hvis dette språket ikke er ditt morsmål.

پ�شکشم�موگرا�ف � نئئ

کچھ عرصہ پہ� آپ کو م�موگرا�ف پروگرام � طرف � م�موگرا�ف (چھاتیوں کا ا�ک��) کروا�ف � دعوت م� ت�۔ اب ہم آپ  
۔ کو یہ پ�شکش استعمال کر�ف کا   ن�ا موقع دے ر�� ہنی

۔ اس کا  69تا  50نارو� منی  سال عمر � تمام عورتوں کو خود بخود ہر دو�� سال م�موگرا�ف سک��ننگ � دعوت ملئت ��
۔   مقصد چھائت � کین� کو ابتدائئ مرح� منی � در�افت کرنا �� تا�ہ کین� � ہال� ہو�ف وا� عورتوں � تعداد کم ر��

� بار� منی  اناتنقصپ کو اس معائ�ف � بار� منی معلومات م� تھنی اور م�موگرا�ف سک��ننگ � فوائد اور پہ� خط منی آ
۔

گ
 ا�ک معلومائت پرچہ ب� د�ا گ�ا تھا۔ یہ مف�د معلومات ہنی جو آپ کو ہماری و�ب سائ�ٹ پر ب� مل جائنی �

۔: جلد از جلد و ا�ر آپ م�موگرا�ف کا وقت بک کروانا چاہیت ہنی   قت بک کروا لنی اور یہ چار مہینوں � اندر ہونا چاہ�ی

۔  آئندەا�ر آپ چاہئت ہنی کہ آپ کو بالو� نہ بھی�ب جائنی تو ہمنی بتا دیں تا�ہ ہم آپ کو   پر �ا صف� ا��خط نہ بھ�جنی
۔ہماری و�ب سائ�ٹ پر ہم � راب� � ل�ی   تفص�الت د�کھنی

۔ دو�� عم� معامالت، ف�س اور م�موگرا�ف پروگرام  � بار� منی پڑھ�ف � ل�ی ا�ال صفحہ د�کھنی

۔م�موگرا�ف ا�ر   � نتائج نارمل ہوں تو آپ اپئف ذائت تفص�الت محفوظ رک� جا�ف � منع کر سکئت ہنی

م��د معلومات ہماری و�ب سائ�ٹ  � بار� منی اس بار� منی اور م�موگرا�ف پروگرام 
 www.kreftregisteret.no/mammografi ۔  پر پڑھنی

 ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind  

 ��راە م�موگرا�ف پروگرام

(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in English and 
other languages: www.kreftregisteret.no/en/mammography)
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؟  م�موگرا�ف پروگرام ک�ا �� اور آپ کو اس � دعوت کیوں مل ر� ��

را�ف م�موگ چھاتیوں � ا�ک�� �عئف  تمام عورتوں کو خود بخود ہر دو�� سال سال عمر � 69تا  50نارو� منی  •
۔  سک��ننگ � دعوت ملئت ��

ی � ز�ر انتظام ا�ک �کاری پ�شکش �� ج� قبول کرنا �ا نہ کرنا آپ � مر�ف پر  • م�موگرا�ف پروگرام کین� رجس�ٹ
۔  منح� ��

 � م�موگرا�ف کروانا موجودە زما�ف منی  •
گ

�ن طباقاعد� ��قہ �� لہذا چھائت � کین� کا ابتدائئ مرح� پر پتہ چال�ف کا بہ�ت
۔  اس ب�ماری � ہال� ہو�ف وا� عورتوں � تعداد کم ہو جائت ��

ئندە تکل�ف نہ پ�دا  جو آ�شخ�ص ا�� ک�ف�ت � م�موگرا�ف سک��ننگ � کچھ نقصانات ب� ہو سک�ت ہنی جی�  •
ور غ�ی اور کر�   عالج۔ ی�ف

ہ ک�ا آپ اس ک��  � کر�ف منی مدد مل سکئت  یہ منی آپ کو ا�� معلومات دی گئئ تھنی جن � آپ کو  پہ� خط •
۔ آپ ہم � رابطہ   ۔ یہ معلومات ہماری و�ب سائ�ٹ پر ب� آسائف � دست�اب ہنی

گ
پ�شکش کو استعمال کرنا چاہنی �

۔  کر � ب� یہ معلومات دو�ارە حاصل کر سکئت ہنی

 

 اجاتف�س اور سفری اخر 

 ف�س: کرونر •
۔ •  یہ رقم فری کارڈ سک�م منی شامل نہنی ہوئت
۔ •  کرنا ب� ممکن ��

گ
 ک��ں۔ بینک پ�منٹ سلپ بھر کر ادائ��

گ
 ہماری ترجیح �� کہ آپ بینک کارڈ � ادائ��

۔ م�موگرا�ف معائ�ف � ل�ی م��ضوں � سفری سک�م استعمال نہنی ہو  •
گ

آپکو سفری اخراجات خود ادا کر�ف ہوں �
 ۔سکئت 

 

  ؟یہ پ�شکش کت�ف عر� تک استعمال کر سکیت ہنی آپ 

۔ • وری ��  چار مہینوں � اندر وقت بک کروانا �ف
•  

گ
اس  مر � ب� ع تبآپ  ا�ر ا�ر ہمنی آپ � طرف � کوئئ جواب نہ مال تو ہم دو سال بعد دو�ارە دعوت بھ�جنی �

 گروە منی ہوں۔
 

؟ آئندە ک�ا آپ نہنی چاہتنی کہ آپکو   دعوت نا� بھی�ب جائنی

� کین�  پر ای م�ل کر   mammografi@kreftregisteret.noپر فون �ا 00 13 45 22پر جا کر �ا ہماری و�ب سائ�ٹ 
ی کو بتا د  یں۔رجس�ٹ

 ۔کہ ک�ا آپ کچھ عر� � ل�ی �ا ہم�شہ � ل�ی دعوت نا� رکوانا چاہئت ہنی   بتائنی تار�ــــخ پ�دا�ش اور یہ اپنا نام، پتہ، ہمنی 

 !  ای م�ل منی اپنا نارو�جن شناخئت نم�ب اور صحت � تفص�الت نہ بھ�جنی
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