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املساعدة الطبية 
عندما ال تكون ُمقياًًم يف مركز استقبال

إذا كنت طالب لجوء وال تقيم يف مركز استقبال )غري ُمسجل(، فيمكنك الحصول عىل املساعدة الطبية. سوف تدفع فيداسيل 
)Fedasil( التكاليف. 

ما هي املساعدة الطبية؟ 
• زيارة الطبيب أو زيارة طبيب االسنان

• إجراء فحص طبي بناًء عىل طلب الطبيب
• الحصول عىل أدوية بوصفة من الطبيب )الصيديل(

• زيارات طبية أخرى 

كيف ميكنك طلب املساعدة الطبية من فيداسيل )Fedasil(؟
1. قبل بضعة أيام من زيارتك للطبيب أو املستشفى أو الصيديل، يجب عليك أو عىل الطبيب تقديم طلب إىل وحدة التكاليف 

الطبية يف فيداسيل )Fedasil( عرب االستامرة اإللكرتونية )باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو الهولندية(. 

2. اطلب من شخص ما أو منظمة تطوعية مساعدتك إذا كنت ال تفهم اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو الهولندية أو إذا مل يكن 
لديك اتصال باإلنرتنت.

3. سوف تدرس فيداسيل )Fedasil( ما إذا كانت ستقوم بسداد التكاليف.
ى طلب الدفع . 4. إذا وافقت فيداسيل )Fedasil( عىل دفع التكاليف الطبية، فستتلقى عرب الربيد اإللكرتوين ُمستنًدا يُسمَّ

5. تأخذ طلب الدفع معك عندما تزور الطبيب أو املستشفى أو الصيديل.
6. بعد زيارتك، سوف تدفع فيداسيل )Fedasil( التكاليف الطبية.

هل ترغب يف املزيد من املعلومات؟
)Fedasil( وحدة التكاليف الطبية يف فيداسيل

ميكنك االتصال بهم هاتفيًا من االثنني إىل الجمعة، من
 الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 12 ظهرًا.
00 43 213 2)0( +32)باللغة الهولندية(
25 43 213 2)0( +32 )باللغة الفرنسية(

medic@fedasil.be :عرب الربيد اإللكرتوين

ما هي املعلومات التي تحتاج مللئها؟ 

• االسم بالكامل

• تاريخ امليالد

• رقم OV أو الرقم الوطني )سوف تجد هذه األرقام يف الجزء 
العلوي من وثيقة مكتب شؤون األجانب( 

• اسم الطبيب/املستشفى/الصيدلية والوصفة الطبية 

• عنوان الربيد اإللكرتوين 

• رقم الهاتف

• تاريخ موعدك

معلومات لطالبي اللجوء يف بلجيكا  
www.fedasilinfo.be   

www.asyluminbelgium.be
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