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 ّزهلئل ًفسل ّسلهت ّرفاُيت بصحت درايت على مي
 السهلء

الٌساعاث لحل( الوبنرة) الْساطت اعتبارك في ضع  
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Respect your colleagues زهلئل احترم  
Don't discriminate 摀扰 تويس  
Communicate openly and honestly ّصدق بصراحت التْاصل  
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on't discriminate 摀扰 تويس  
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الوٌِيت الوٌظواث في ًشًطا دًّرا ّلعب دعن  

Provide clear and comprehensive notes for 
referral patients 

الوحاليي للورضى ّشاهلت ّاضحت هلحظاث تقدين  

Be aware of the health, wellbeing and 
safety of yourself and of fellow colleagues 

 ّزهلئل ًفسل ّسلهت ّرفاُيت بصحت درايت على مي
 السهلء

Consider (early) mediation to resolve 
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الٌساعاث لحل( الوبنرة) الْساطت اعتبارك في ضع  
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سًٌا ا摀戰صغر للسهلء خاصت ، دعول ّقدم بوعرفتل شارك  
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الوستور الوٌِي بالتعلين ا摀扰لتسام  

Allow and listen to criticism إليَ ّاستوع بالٌقد اسوح  
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