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یس به خدمات درما�ن برای  حق دس�ت

افراد بدون مجوز اقامت قانو�ن 
   AMU / DMH چیست ؟

کمک فوری درما�ن (AMU به زبان فرانسه و DMH به زبان هلندی) کمیک است که از طریق کشور بلژیک برای 
یس به کمکهای درما�ن برای افرادی  افراد بدون مجوز اقامت قانو�ن پیشبی�ن شده است و هدف آن اجازه دس�ت

است که مجوز اقامت قانو�ن در کشور را ندارند.

  آیا شما میتوانید از این کمکها استفاده کنید ؟
بله، در صور�ت که : 

شــما تــوان مــایل نداشــته باشــید = یعــ�ن شــما نتوانیــد هزینــه خدمــات درمــا�ن را پرداخــت کنیــد یــا هزینهــای کــه بایــد  	
گــذار میباشــد.  شــما بــه شــدت تأث�ی

گ
دازیــد آن قــدر زیــاد اســت کــه روی دیگــر هزینــه هــای زنــد� ب�پ

قانــو�ن داریــد : شــما بایــد وضعیــت خــود را توصیــف کنیــد و  اســنادی را نشــان دهیــد کــه اقامــت  	 شــما اقامــت غ�ی
، اجــازه اقامــ�ت نــا معتــ�ب ،یــا یــک حکــم تــرک  قانــو�ن شــما را توجیــه کنــد (بــه عنــوان مثــال ویــزای بــدون اعتبــار زمــا�ن غ�ی

ه).  خــاک و غــ�ی

ن کمیک را تقاضا کنید ؟    کجا میتوانید چن�ی
برای دریافت کمکهای فوری، شما باید در OCMW( CPAS به زبان هلندی) واقع در شاروایل شهری که به طور 

 میکنید)، تقاضای خود را تسلیم دهید.
گ

معمول در آن سکونت دارید (یع�ن جا�ی که در آن زند�
 بــرای دریافــت اطالعــات بیشــ�ت ،بــا مشــاوران مــا مشــورت کنیــد : CPAS / OCMWكيفــاش ديرطلــب بــاش  	

ً
لطفــا

تتحصــل عــى المعونــة الطبيــة الطارئــة.

  آیا AMU فقط برای خدمات درما�ن اضطراری است ؟ 
، درست است که به این نوع خدمات، کمک فوری گفته میشود ویل در عمل، این کمک  درما�ن وسیع�ت از  نه خ�ی

خدمات« 112« اضطراری یا همان خدمات ایمرجنیس شفاخانه ها است. 
دندان ،  این نوع کمک ها، تمایم  انواع مراقبتهای درما�ن را پوشش میدهند: برای مثال، مشاوره درما�ن یا داک�ت

ه. این کمکها در شفاخانه ها یا خارج از آن ارائه داده میشوند. دواها، نمونه خون، عمل جرایح و غ�ی

DA
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ی از بــروز مشــکالت درمــا�ن ).  	 انه باشــد (بــه عنــوان مثــال جلوگــ�ی ن کمکهــای درمــا�ن ممکــن اســت پیشــگ�ی همچنــ�ی
… 

گ
چنــد مثــال: واکســن ،مراقبتهــا و معاینــات در زمــان حاملــی

د که آیا خدمات درما�ن  دریافت شده شامل    چه کیس تصمیم میگ�ی
AMU میشود ؟ 

د که آیا یک مراقبت یا خدمات درما�ن ارائه شده شامل کمکهای فوری درما�ن AUM میشود .  داک�ت تصمیم میگ�ی
« AUM را پر میکند. این فرم برای پرداخت هزینۀ  در صورت تأئید ،داک�ت فرم گوایه »کمک فوری درما�ن

ن محسوب میشود.  داک�ت یا CPAS این فرم را  وری است و به عنوان یک تأئیدیه برای دولت ن�ی مراقبتهای درما�ن �ن
پیش خود نگه خواهند داشت.

  چه کیس هزینه این نوع از مراقب تهای درما�ن را خواهد پرداخت؟  
این کار به عهده CPAS یا سازما�ن به نام CAAMI (به فرانسوی) یا HZIV (به زبان هلندی) است.

کشور بلژیک هزینه تمام مراقبتهای درما�ن ذکر شده در لیس�ت به نام INAMI به زبان فرانسه( RIZIV به زبان 
هلندی) را پرداخت میکند. گاه، بریحن مراقبتها یا دواها مانند بع�ن  م سکنها، پروتز دندان ،بوتهای ارتوپدی، 

ه) ممکن است در لیست INAMI موجود نباشد.  عینک و غ�ی
گاه تشخیص اینکه آیا یک مراقبت درما�ن خاص در لیست INAMI هست یا نه ممکن است قدری پیچیده  	

 داشــته باشــد. در 
گ

ان جــدی بــودن مشــکل پزشــیک یــا ســن بیمــار بســتیک ن باشــد، زیــرا ایــن مســأله میتوانــد بــه مــ�ی
 بــا داکــ�ت یــا داروســاز خــود مشــورت کنیــد !  

ً
صــور�ت کــه در ایــن خصــوص شــک داریــد، لطفــا

اگر مراقبتهای درما�ن شما در این لیست نباشند، CPAS هنوز هم میتواند هزینه آنها را پرداخت کند اما کشور 
بلژیک آنها را بازپرداخت نمیکند.

  آیا یک تقاضای AMU میتواند عواقب من�ن داشته باشد؟

، مــددکاران اجتمــایع CPAS متعهــد بــه رازداری  حرفــه ای میباشــند و معلومــا�ت کــه در فرمهــای گــوایه درمــا�ن  نــه خــ�ی
نوشــته شــده اســت کاماًل محرمانه میماند. پلیس و اداره اتباع خار جه هیچکدام نمیتوانند از ارائه این کمکهای درما�ن 
اطــالع پیــدا کننــد. در یط ایــن 25 ســال، تــا کنــون Medimmigrant هیــچ نــوع شــکایت در مــورد کمکهــای فــوری درمــا�ن 

دریافــت نکــرده اســت.

تم إنتاج هذه الورقة بواسط asbl Medimmigrant لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، يمكن ليك :

 www.medimmigrant.be  > نت   ادخل ایل الموقع ديالنا عى االن�ت

  info@medimmigrant.be > ی
و�ن يد اإللك�ت  اسألنا األسئة تاعك عن طريق ال�ب

ی للناس یلی عندهم الدخل المنخفض وال بال دخل(
اتصل بنا خالل الخطوط ديالنا < 02/274.14.33 أو 0800/14.960 )رقم مجا�ن
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