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كيفاش ديرطلب باش تتحصل عىل المعونة 
الطبية الطارئة )= المعونة الطبية للناس لي 

ما عنداهش إقامة قانونية(؟
  

  وين الزمك تحط طلب باش تتحصل عىل المعونة الطبية الطارئة ؟

الزمك تحط طلب باش تتحصل عىل المعونة الطبية الطارئة؟ )=Aide Médicale Urgente بالفرنسية( إل 
ي تكسن فيها كي العادة )=الموضع الىلي تسكن فيه(. CPAS البلدية ال�ت

.OCMWمعنتها باللغة الفرنسية المركز العام للمساعدة االجتماعية. و بالهولندية، كا تسىم CPAS
ي منطقة بروكسل ، كاين 19 بلدية.

ي بلجيكا ، كاين CPAS لكل بلدية. �ف
�ف

ي هذه الحالة  CPAS التابع للبلدية وين راك هو المسؤول  	
الناس الىلي تكون بال ملجأ أو بال عنوان ثابت؟ �ف

ي الغالب عن معالجة الطلب ديالك. إذا كان عندك الشك ، فاطلب من CPAS تاع البلدية وين  قضيت 
�ف

الليلة.
ي مختص« ورفض معالجة الطلب ديالك ، فيجب عىل االقل يعطيك   	

إذا قالولك بىلي CPAS هو »ما �ش
ف  ي �ف

ف بىلي قدمت الطلب ديالك( وأرسل الطلبك ديالك إل CPAS »المختص« �ف وصل باالستالم )= يب�ي
5 ايام.

   وقاش تحط طلب باش تتحصل عىل المعونة الطبية الطارئة ؟

. دائًما ما يرفض CPAS دفع الفوات�ي الطبية إذا  عطاوكش  ي إذا أمكن ، الزمك تروح  إل CPAS قبل العالج الط�ب
الموافقة قبل العالج !

ي الرعاية. إذا تطلب األمر الدخول  	
ي أقرب وقت ممكن بعد ما تتل�ت

ي حالة اإلستعجال ؟ أبلغ CPAS �ف
�ف

ي المستش�ف باش يبلغو CPAS بىلي راك تىم.
ديالك ال المستش�ف ، اطلب من الخدمة االجتماعية �ف

 التحقيق االجتماعي
بعد تقديم الطلب دياك،  CPAS الزم عليه يعطيك وصل تاع االستالم. إذا ما عطاكش ، الزم عليك تطلب هذاك 

ي !
ال�ش
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ح الوضع ديالك. دوك يعطيك المساعد االجتماعي أسئلة ويطلب منك بالك باش  ي هذا االجتماع ، يمكنلك �ش
�ف

ي مستندات.
تقدم �ش

ل ديالك.  ف ي زيارة الم�ف
المساعد االجتماعي يحتاج تا�ف

ي  	
ي ما يخص طلبات المساعدة الطبية ، هذه الزيارة ما �ش

ي العادة  CPAS تزور لمسكن ديالك ، و لكن �ف
�ف

ح الوضع ديالك  ي مكان اإلقامة ديالك ، ا�ش
إلزامية. إذا ما تمكن استقبال المساعد االجتماعي تاع CPAS �ف

. للمساعد االجتماعي
ف  كي يكمل التحقيق االجتماعي ، يقدم المساعد االجتماعي التقرير دياله إل مجموعة من األشخاص المسؤول�ي
عن اتخاذ القرارات داخل CPAS )= المجلس أو اللجنة(. هذه المجموعة من األشخاص هي الي كا تقرر ما إذا كان 

عندك الحق للمعونة الطبية الطارئة.

 CPAS قرار ديال  
ي مدة 30 يوًما كحد أقىص بعد تقديم الطلب ديالك. يلزم عليه بعد هذا أن يعطيلك وال  

ياخذ CPAS القراردياله  �ف
. يرسل ليك برسعة ، برسالة مسجلة ، القرار دياله الرسىمي

إذا ما تم قبول الطلب ديالك ، CPAS يعطيك ليك اللجوء إل الرعاية الطبية مثال  ويمنح ليك :
إما ‘réquisitoire’ )= وصل ديال الفحص الخاص بالطبيب أو الدواء( 	
وال »بطاقة طبية« صالحة  يا إما يامات ، أسابيع وال أشهر ، عند الطبيب و / وال الصيدلية 	
ي  	

�ف الطبية  الرعاية  تتل�ت  باش  ليك  يسمح  رقم  مع   ‘  Mediprima تعريف خاص ب   ديال  ‘النموذج  إما  
المستش�ف

ي أو كاش 
إذا ما تم رفض الطلب ديالك ، يمكن ليك ان  تطلب استشارة تاع المساعد االجتماعي أو كاش  قانو�ف

محاٍم. يمكن ليه باش ينصحك  باش يعاود االتصال بـ    CPAS باش يتوسط وال يطعن قدام محكمة العمل.
آخر اجل باش تقدم الطعن قدام محكمة العمل هو 3 أشهر! 	

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

 www.medimmigrant.be  > نت   ادخل ال الموقع ديالنا عىل االن�ت

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

ي للناس لي عندهم 
اتصل بنا خالل الخطوط ديالنا < 02/274.14.33 أو 0800/14.960 )رقم مجا�ف

الدخل المنخفض وال بال دخل(

، 10 صباًحا إل 1 مساًء | الثالثاء ، من 2 إل 6 مساًء | الخميس، 10 صباًحا إل 1 مساًء | الجمعة،    ف < االثن�ي
من 10 صباًحا إل 1 مساًء
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