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نحوه درخواست کمک فوری ط�ب

)= کمک ط�ب برای افراد بدون اقامت 
(؟ قانو�ن

  

  از کجا باید درخواست کمکهای اضطراری ط�ب کنید؟
. در  ي درخواست خدمات ط�ب )=Aide Médicale Urgente باید به زبان فرانسه کنید( در CPAS کنید  ال�ت

 یم کنید(.
گ

 یم کنید )= جا�ي که در آنجا زند�
گ

شهرداری  آن شهری که معمواًل در آن زند�
.OCMWبه زبان فرانسه ، به یک مرکز کمک های اجتمایع عمویم دانسته میشود.و به زبان هلندی CPAS

نام دارد. 
در بلژیک CPAS وجود دارد یک وجود  در منطقه بروکسل ۱۹ شهرداری وجود دارد.  در هر شهرداری یک  

دارد.
 به  	

گ
�ب مکوره  یا �ب خانمان؟ در CPAS شهرداری  محله ای که که در آن  بیش�ت هستید ،مسئول رسید�

درخواست شما یم باشد.
اگر یک CPAS خود را »صالح« اعالم نكرد و پذیرش درخواست شما قبول نکرد باید به شما یک گوایه  	

دریافت )= اثبات درخواست شما( را به شما بدهد و درخواست شما را به CPAS مورد نظررا درصنف ۵ 
روز میفرستد.

   چه موقع یم توانید از کمکهای فوری ط�ب تقاضا کنید ؟

در صورت امکان ، شما باید قبل از درمان ط�ب به CPAS بروید. CPAS همیشه برای پرداخت  قبض های ط�ب 
امتناع یم ورزد، اگر از قبل رضایت خود را نداده باشد.

ی هستید  	 در مواقع اضطراری؟ CPAS در ارسع وقت پس از مراقبت اطالع دهید. اگر در شفا خانه بس�ت
، از خدمات اجتمایع شفا خانه بخواهید تا شمارااطالع دهد.

 برریس اجتمایع
ید. هنگایم که درخواست کردید ،  CPAS باید تأییدیه دریافت را به شما بدهد، اگر او آن را نداد ، آن را پس بگ�ی

DARI
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سپس ، CPAS قرار مالقات با یک مددکار اجتمایع را پیشنهاد یم کند. این جلسه یا در همان روز یا چند روز 
بعد برگزار یم شود. در این جلسه یم توانید وضعیت خود را توضیح دهید. مددکار اجتمایع از شما سؤال یم 

کند و بع�ن اوقات از شما یم خواهد که بر�ن از مدارک را بیاورید.
ن نیاز به بازدید از خانه شما دارد.  مددکار اجتمایع ن�ی

CPAS معمواًل ویزیت خانه شما را انجام یم دهد. اما برای درخواست کمک های ط�ب این مراجعه اجباری  	
 خود پذیرش کنید، وضعیت خود 

گ
نیست. اگر نیم توانید از یک مددکار اجتمایع CPAS را در محل زند�

را برای مددکار اجتمایع خود توضیح دهید.
پس از اتمام تحقیقات اجتمایع ، مددکار اجتمایع گزارش خود را به گرویه از افراد که مسئول شورای هستند )= 
شورای یا کمیته( ارائه یم دهد CPAS این گروه از افرادی هستند که تصمیم گرفته که آیا شما حق دریافت فوریت 

های ط�ب  را دارید یا خ�ی

 CPAS تصمیم  
CPAS تصمیم خود را حداک�ث ۳۰ روز پس از ارسال درخواست میدارد. وی سپس باید تصمیم رسیم خود را با 
یس   برای شما ارسال كند. در صورت پذیرش درخواست ، CPAS دس�ت

ً
نامه ای سفاریسش به شما میفرستد یا رسیعا

به مراقبت های ط�ب را ممکن یم سازد و به عنوان مثال به شما یم دهد این موارد را به شما میدهد :
با یک ‘réquisitoire’ )= یک کوپن برای ویزیت ویزیت باداک�ت یا داروخانه( 	
یا »کارت پزشیک« معت�ب برای چند روز، چند هفته یا چند ماه ، در داک�ت و / یا داروخانه 	
یک فرم شناسا�ي Mediprima با شماره ای که به شما امکان یم دهد مراقبت های ط�ب را در شفا خانه انجام  	

دهید.
اگر درخواست شما قبول نشد ، یم توانید با یک مددکار اجتمایع یا وکیل مشاورت کنید.

او یم تواند به شما توصیه كند كه برای میانجیگری با CPAS به محکمه كار تجدید نظر دهید.
 به تجدیدنظر در دادگاه کار ۳ ماه است. 	

گ
مهلت رسید�

این برگه توسط asbl Medimmigrant تولید شده است. برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد این موضوع ، یم توانید :

 www.medimmigrant.be  > با وب سایت ما مراجعه کنید  
  info@medimmigrant.be > سواالت خود را از طریق ایمیل  

ید < 02/274.14.33 - 0800/14.960 )شماره مجا�ن برای افرادی که درآمد یا بدون  با ما  تماس تلف�ن بگ�ی
درآمد دارند(

< دوشنبه از ۱۰ صبح تا ۱ بعد از ظهر | سه شنبه از ۲ تا ۶ بعد از ظهر  | پنجشنبه از ۱۰ صبح تا ۱ بعد از ظهر | 
جمعه از ۱۰ صبح تا ۱ بعد از ظهر
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