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كيفية التقدم بطلب للحصول عىل 

المعونة الطبية الطارئة )= المعونة الطبية 
لألشخاص دون إقامة قانونية(؟

  

  أين يجب أن تتقدم بطلب للحصول عىل المعونة الطبية لطارئة؟
ي  يجب عليك طلب المساعدة الطبية الطارئة )=Aide Médicale Urgente بالفرنسية( إىل CPAS البلدية ال�ت

تقيم فيها عادة )= المكان الذي تعيش فيه(.
.OCMW ي باللغة الفرنسية المركز العام للمساعدة االجتماعية. بالهولندية، يدىع CPAS تع�ن

ي منطقة بروكسل ، هناك 19 بلدية.
ي بلجيكا ، يوجد CPAS لكل بلدية. �ن

�ن
ي الغالــب عــن معالجــة  	

بــا مــأوى أو بــدون عنــوان ثابــت؟ إنهــا CPAS التابــع للبلديــة حيــث توجــد مســؤواًل �ن
ي شــك ، فاطلــب مــن CPAS البلديــة أيــن قضيــت الليلــة.

طلبــك. إذا كنــت �ن
إذا أعلــن CPAS أنــه »غــري مختــص« ورفــض معالجــة طلبــك ، فيجــب عــىل األقــل إعطائــك إقــراًرا باالســتام  	

ي ال 5 أيــام.
)= إثبــات أنــك قدمــت طلًبــا( وأرســل طلبــك إىل CPAS »المختــص« �ن

  م�ت يمكنك طلب المعونة الطبية الطارئة؟

. دائًمــا مــا يرفــض CPAS دفــع الفواتــري الطبيــة إذا لــم  ي إن أمكــن، يجــب عليــك الذهــاب إىل CPAS قبــل العــاج الطــ�ب
يعطــوا موافقتهــم قبــل العــاج !  

ي الرعاية. إذا تطلب األمر دخولك المستش�ن  	
ي أقرب وقت ممكن بعد تل�ت

ي حالة الطوارئ ؟ أبلغ CPAS �ن
�ن

ي المستش�ن إخطار CPAS بك.
، اطلب من الخدمة االجتماعية �ن

  التحقيق االجتماىعي
بمجرد تقديم طلب ، يجب أن يعطيك CPAS إقرار باالستام. إذا لم يفعل ، فأطلب ذلك ! 

ي نفس اليوم أو بعد 
. سيعقد هذا االجتماع إما �ن بعد هذا ، سيقدم لك CPAS موعًدا مع مساعد االجتماىعي

بضعة أيام.

AR



CPAS / OCMW

ا 
ً
ح وضعك. سوف يسألك المساعد االجتماىعي أسئلة ويطلب منك أحيان خال هذا االجتماع ، يمكنك �ش

إحضار بعض المستندات.
لك  ن سيحتاج المساعد االجتماىعي أيًضا إىل زيارة مرن

ليــة ، لكــن بالنســبة لطلبــات المســاعدة الطبيــة ، فــإن هــذه الزيــارة ليســت  	 ن عــادة مــا يقــوم CPAS بزيــارة مرن
ح وضعــك   ي مــكان إقامتــك ، ا�ش

إلزاميــة. إذا لــم تتمكــن مــن اســتقبال المســاعد االجتمــاىعي التابــع ل CPAS �ن
. إىل المســاعد االجتمــاىعي

ن  عنــد االنتهــاء مــن التحقيــق االجتمــاىعي ، يقــدم المســاعد االجتمــاىعي تقريــره إىل مجموعــة مــن األشــخاص المســؤول�ي
ي تقــرر مــا إذا كان  عــن اتخــاذ القــرارات داخــل  CPAS  )=المجلــس أو اللجنــة(. هــذه المجموعــة مــن األشــخاص هي الــ�ت

يحــق لــك الحصــول عــىل المعونــة الطبيــة الطارئــة.

 CPAS قرار  
ي مــدة 30 يوًمــا كحــد أقــى بعــد تقديــم الطلــب. يجــب عليــه بعــد ذلــك أن يقــدم لــك أو يرســل 

يتخــذ CPAS قــراره �ن
. لــك برسعــة ، بموجــب رســالة مســجلة ، قــراره الرســ�ي

إذا تم قبول الطلب ، فإن CPAS سيتيح لك اللجوء إىل الرعاية الطبية عىل سبيل المثال ويمنحك :
إما ‘réquisitoire’ )= قسيمة للفحص خاص بالطبيب أو الدواء( 	
أو »بطاقة طبية« صالحة لبضعة أيام ، لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر ، عند الطبيب و / أو الصيدلية 	
ي المستش�ن 	

ي الرعاية الطبية �ن
إما ‘نموذج تعريف خاص ب  ‘Mediprima مع رقم يسمح لك بتل�ت

ي أو محــاٍم. يمكنــه أن ينصحــك بإعــادة 
إذا تــم رفــض طلبــك ، يمكنــك طلــب المشــورة مــن مســاعد اجتمــاىعي أو قانــو�ن

االتصــال بـــ  CPAS للتوســط أو الطعــن أمــام محكمــة العمــل.
آخر اجل لتقديم الطعن أمام محكمة العمل هو 3 أشهر! 	

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

 www.medimmigrant.be > نت  ادخل اىل موقعنا عىل االنرت

  info@medimmigrant.be > ي
و�ن يد اإللكرت    اسألنا أسئلتك عن طريق الرب

ي لألشخاص ذوي الدخل المنخفض أو بدون دخل( 
    اتصل بنا خال خطوطنا < 02/274.14.33 أو 0800/14.960 )رقم مجا�ن

، 10 صباًحا إىل 1 مساًء | الثاثاء ، من  2 إىل 6 مساًء | الخميس، 10 صباًحا إىل 1 مساء| الجمعة، من 10 صباًحا إىل 1 مساء ن  < االثن�ي
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