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  Public Health Care Access دسترسی به مراقبت صحی دولتی   
 For people seeking asylum who برای اشخاص پناهجو که میدیکیر ندارند

do not have Medicare 
 

الیا که میدیکتر ندارند، میتوانند از خدمات شفاخانه دولتر در ایالت نیو سات  اشخاص پناهجو در آستر
 ویلز به شکل رایگان استفاده نمایند. 

  
وید، لطفآ یک هر باری که به  معلومات ذیل را به کارمند بدهید:  شفاخانه میر

  نام و تاری    خ تولد تان را 

   جزییات تماس تان را 

  فرد  پناهجوهستیداینکه شما یک 

  ن الملیل یا اداره خدمات پشتیبانن  (IHMS)اگر شما خدمات صیح یا حمایتر از طرف اداره خدمات بهداشت و صحت بیر
ن وضعیت      دریافت مینمایید  (SRSS)تعییر

وید، باید این معلومات را بدهید. شفاخانه  ها مکان امتن برای ارائه شما هرباری که به یک شفاخانه دولتر در ایالت نیو سات ویلز متر
یک نماید.     اطالعات است.  کارمندان اجازه ندارند اطالعات شخیص شما را بدون اجازه تان با کیس دیگر شر

 
ورت به پرداخت پول به  یک سندی را که نشان بدهد شما پناهجو هستید را با خود بیاورید. با این کار اطمینان حاصل میشود که شما ضر

های ذیل را با خود بیاورید:   نیستید. یک یا چند عدد از اسناد شفاخانه   
 

 عبوری(ویزای بریجنگ ( E یا ویزای بریجنگ ، ) عبوری (A  یاC 

 نامه از وزارت امور داخله(Department of Home Affairs)نهاد ارزیانی مهاجرت ،(Immigration Assessment 
Authority) ،اداری د یوان استیناف(Administrative Appeals Tribunal)  یا از یک محکمه )به طور مثال محکمه

 فدرال( که تائید کننده حالت ویزای فعیل شما باشد.  

  نامه ازSRSS  یا کارتIHMS  .)دازد به تماس شود  )شفاخانه ممکن با آنها برای اینکه فیس شما را بتر

 نیو سات ویلز               پناهندگان  طور مثال از مرکز خدمات صیحب نامه از یک نهاد ارائه دهنده خدمات صیح مرتبط
(NSW Refugee Health Service)،  اداره اداره صحت نیو سات ویلز، یا از دفتر پناهندگان  صیح مراکز STARTTS 

 حقوقی قانونن  سند از یک نماینده  
ی

 Refugee Advice and Casework)مانند مرکز خدمات مشاوره پناهندگ
Service)  حقوق مهاجرت و ، مرکز مشاوره(Immigration Advice and Rights Centre )کمک    ، یا از مرکز

 (Legal Aid NSW)حقوقر نیو سات ویلز 

 نامه از مرکز پناهجویان(Asylum Seeker Center) ( الیا، خانه ختر مقدم   (House of Welcome، صلیب شخ آستر

یا    Jesuit Refugee Services)خدمات پناهندگی جوسیت ) Life Without Barriers)) زندگی بدون مرزاداره 
ن الملیل )  . (Settlement Service Internationalخدمات اسکان بیر

: نمائیم مراقبت شما  از  تا  کنید   کمک  مارا  اینکه برای  
  

  خود بیاورید  را با تمام راپورهای مرییصن دست داشته ای تان 

  لیست دواهای را که مرصف میکنید با خود بیاورید 

  اگرʼمعرقن نامهʻ )ورت نیست  دارید آنرا باخود بیاورید )اگر واقعه عاجل است ضن

  .ورت دارید و اینکه کدام زبان را ترجیح میدهید، به کارمندان بگوئید. خدمات ترجمانن رایگان است  اگر به ترجمان ضن
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