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ARABIC

الحصول على الرعاية الصحية في المؤسسات العامة
لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم بطاقة ميديكير

Public health care access
For people seeking asylum who do not have Medicare
يمكن لطالبي اللجوء في أستراليا الذين ليس لديهم بطاقة ميديكير الحصول على العالج في المستشفيات
العامة في والية نيو ساوث ويلز مجانًا.
في كل مرة تزور فيها المستشفى ،يرجى إخبار الموظفين:





اسمك وتاريخ ميالدك
تفاصيل االتصال بك
أنك طالب لجوء
إذا كنت تحصل على الدعم والخدمات الصحية من الخدمات الصحية والطبية الدولية ( )IHMSأو من خدمات تقديم الدعم
لألشخاص الذين ينتظرون البت بطلبات الهجرة الخاصة بهم (.)SRSS

عليك أن تقدم هذه المعلومات في كل مرة تزور فيها مستشفى عام في والية نيو ساوث ويلز .المستشفيات أماكن آمنة
وال خطر من تقديم المعلومات فيها .ال يُسمح للموظفين باإلفصاح عن معلوماتك الشخصية ما لم تسمح بذلك.
أحضر وثيقة تبيّن أنك طالب لجوء مما يكفل لك عدم الدفع في المستشفى .أحضر واحدًا أو أكثر من المستندات التالية:


التأشيرة االنتقالية  ،Eأو التأشيرة االنتقالية  Aأو C



رسالة من وزارة الشؤون الداخلية ) (Department of Home Affairsأو هيئة تقييم الهجرة (Immigration
) Assessment Authorityأو محكمة االستئناف اإلدارية ) (Administrative Appeals Tribunalأو محكمة
(مثل المحكمة الفيدرالية) تثبت وضع تأشيرتك الحالية



رسالة من خدمات تقديم الدعم لألشخاص الذين ينتظرون البت بطلبات الهجرة الخاصة بهم ( )SRSSأو بطاقة الخدمات
الصحية والطبية الدولية (( )IHMSقد يطلب منهم المستشفى دفع تكاليف زيارتك)



رسالة من خدمة صحية ذات صلة مثل خدمة صحة الالجئين في والية نيو ساوث ويلز (NSW Refugee Health
) Serviceأو برنامج آخر لصحة الالجئين في نيو ساوث ويلز أو من خدمة عالج وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب
والصدمات النفسية )(STARTTS



وثائق من ممثل قانوني مثل خدمة تقديم النصائح واإلشراف على الحاالت لالجئين (Refugee Advice and
) Casework Serviceأو مركز االستشارات والحقوق المتعلقة بالهجرة (Immigration Advice and Rights
) Centreأو خدمة المساعدة القانونية في والية نيو ساوث ويلز )(Legal Aid NSW



رسالة من مركز طالبي اللجوء ) (Asylum Seekers Centreأو الصليب األحمر األسترالي (Australian Red
) Crossأو  House of Welcomeأو خدمة  Jesuit Refugee Serviceأو حياة بال حواجز (Life without
) Barriersأو خدمات التوطين الدولية (.)Settlement Services International

لمساعدتنا في االعتناء بك:





أحضر معك أي سجالت طبية موجودة لديك
أحضر قائمة بأي أدوية تتناولها
أحضر معك "رسالة إحالة" إذا كان لديك واحدة (غير مطلوبة في حالة الطوارئ)
أخبر الموظفين ما إذا كنت بحاجة إلى مترجم واللغة التي تتكلمها .هذه الخدمة مجانية.
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