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1. Zeile: So heißt die Sprache (Farsi, Dari) – grüner Kreis 1. Seite, ich weiß nicht, 
ob wir das hier überhaupt brauchen, man sieht ja schon an der Schrift, dass das 

anders ist, oder? 
: فارسی / فارسی دریزبان  

 
 درمان پزشکی و مشاوره در امور اجتماعی

بدون بیمه وافراد بیمه شدهبرای افراد   
 

 ساعات کار:
 پزشک عمومی
 بدون وقت قبلی
 دوشنبه ـ جمعه

  14ـ12 ساعت
 
Die folgenden 3 Zeilen heißen kostenlos, barrierefrei mit Dolmetsch 
Ich weiß nicht, ob wir das mit dem grünen Kreis hier gut lösen können 
 

 رایگان،
معلولینقابل دسترسی برای   

با مترجم   
 

 با گرفتن وقت قبلی
 دندانپزشک

 ساعات مشاوره برای بانوان
 مددکاری اجتماعی

 روانپزشکی
 پزشک پوست
 پزشک ارتوپد

 
  ارتباط
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