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 بطاقة الوصول إلى الرعاية

 دليل التعليمات الخاص بالقاطنين غير القانونيين

 

في مناطق مدينة شارلروا وتريد المساعدة  أحد القاطنين غير القانونيين في بلجيكا وتقيم بشكل فعلي ومعتادإذا كنت 
 .شارلروافي  CPAS من التقدم للحصول على مساعدة طبية عاجلةالطبية، فيمكنك 

ورعاية وقائية ) العالج واالستشفاء من المرض(لمساعدة ذات طبيعة طبية فقط وتشمل كالً من الرعاية العالجية وھذه ا
 .)منع اإلصابة بالمرض(

             

  :جراءاتاإل

 من مركز رعاية الشؤون االجتماعية لألجانب. التقدم بطلب للحصول على بطاقة وصول للرعاية الطبية 
"CPAS" شارلروا، 6000في  15/17روا الموجودة بشارع بولفارد دو لويسر، بمدينة شارل 
 

  إلى غير ذلكبطاقة ھوية خاصة ببلد المنشأ، تأشيرة، جواز السفر، (عليك تقديم بطاقة ھوية تحمل صورة(. 
 

  جراء تحريات تخص حالتك االجتماعية والتقدم بالمستندات المتعلقة بھذاإيتطلب األمر. 
 

 اآلباء واألطفال وشريك (زقك الذي تحصل من خالله على متطلباتك من طعام وما يخص عليك تبرير مصدر ر
 ).الحياة

 
  ةالمطلوبللتقدم بالمساعدة يين االجتماعيين في منزلك ئخصااإلعليك الموافقة على استقبال أحد.  

ألجانب بمدينة ي معلومات إلى الشرطة أو إدارة شؤون اأبالسرية المھنية وتحظر اإلبالغ عن  CPAS تلتزم
 . شارلروا

 
  فعليك تقديم شھادة تثبت بموجبھا حضورك في أحد المالجئ الليلية أو عنوان ال مأوى لھمإذا كنت ممن ،

 .الشخص الذي تقيم لديه
 

 تلتزم CPAS ،وبعد ذلك تقوم باتخاذ قرار في غضون شھر من بداية تلقيھا الطلب الخاص بك CPAS 
 .الحصول على بطاقة رعاية صحية لك المتعلق بطلب بإخبارك بالقرار
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 في حالة عدم وجود بطاقة الحصول على رعاية طبية

ىء بأحد المستشفيات التي تقوم رفعليك الذھاب إلى قسم الطوا، إذا كنت ترغب في الحصول على استشارة أحد األطباء
 .باختيارھا

فيتعين عليك التوجه إلى مركز رعاية الشؤون االجتماعية خصائيين، األأو أحالك إلى أحد  اإذا وصف الطبيب لك عالجً 
وقرار من اإلدارة الطبية للحصول على  لألجانب على أن تقدم شھادة توضح حاجتك الملحة للحصول على مساعدة طبية

  .ياألخصائتكاليف العالج أو الحصول على رسوم 

 .)مساھمة المريض: لعلى سبيل المثا(برجاء االنتباه إلى أنه قد تتحمل بعض الرسوم 

 

 إذا كنت تمتلك بطاقة الحصول على رعاية طبية

أحد األطباء  الطبيب العام أو(في الحصول على الرعاية الطبية التي يوفرھا لك فإن ھذه البطاقة تمنحك الحق 
  CPAS وكذلك عالجك على نفقة) إلى غير ذلكالمتخصصين 

 ؛إذا لم يكن لديك دخالً  بشكل كليإما  -
أي مصدر إذا كان لديك أو لدى أسرتك ) مساھمة المريض أو رسوم المستخدم( ل دفع جزء صغيرخالأو من  -

 .للدخل

لن  .الحصول على الرعاية الطبية عند ذھابك إلى الطبيب أو المستشفى أو الصيدلية وبھذه الطريقةعليك التقدم ببطاقة 
 ).اأو جزء من المبلغ كما بيناه سلفً (تضطر إلى دفع أي شيء 

 

 ترة صالحية بطاقة الحصول على الرعاية الصحيةف

 .في توفير المساعدة لك بالبطاقة الصحية الخاصة بك CPAS يتم تحديد فترة انخراط

 -  وإذا كنت ترغب في تمديد فترة بطاقة الحصول على الرعاية الطبية –قبل شھر من تاريخ انتھاء فترة المساعدة 
 .ؤون االجتماعية الخاص بكشأخصائي الفيتعين عليك الحصول على موعد جديد مع 


