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 Public health care accessدسترسی به مراقبت بهداشتی عمومی 
  برای پناهجویانی که مدیکر ندارند

 به رایگان از بیمارستانهای عمومی در نیو سات ویلزتوانند می پناهجویانی که کارت مدیکر ندارند
 استفاده کنند.

 

 به کارکنان بگویید:این مطالب را روید لطفاً هر بار که به بیمارستانی می

 نام و تاریخ تولدتان 

 جزئیات تماس با شما  

 که شما یک فرد پناهجو هستید 

 المللی بهداشت و پزشکی اگر از سرویس بین(International Health and Medical Service  - IHMS) 
 Status Resolution Support)یا یکی از تامین کنندگان خدمات پشتیبانی تصمیم در مورد وضعیت 

Services  -SRSS) کنید.پشتیبانی و خدمات بهداشتی دریافت می 

ی مکانهای امنروید باید این اطالعات را بدهید. بیمارستانها هر بار که به یک بیمارستان عمومی نیو سات ویلز می
دادن اطالعات هستند. کارکنان اجازه ندارند اطالعات شخصی شما را به اشتراک بگذارند مگر با اجازه شما برای 
 باشد.

 
ی در اکه مجبور به پرداخت هزینه مدرکی را با خود بیاورید که نشان دهد شما پناهجو هستید. این کار اطمینان می بخشد

 ود بیاورید:بیمارستان نیستید. یک یا چند مدرک زیر را با خ
 

  ویزای بریجینگE یا ویزای بریجینگ ،A  یاC  

 نامه از اداره امور کشوری (Department of Home Affairs) سازمان ارزیابی مهاجرت ،
(Immigration Assessment Authority)های اداری، دیوان بازبینی(Administrative Appeals 

Tribunal)  فدرال( که وضعیت کنونی ویزای شما را تایید کند.، یا یک دادگاه )مثالً دادگاه 

  نامهSRSS  یا کارتIHMS )بیمارستان ممکن است ترتیبی بدهد که آنها هزینه دیدار شما را بپردازند( 

  نامه از یک سازمان بهداشتی مربوط مثل سرویس بهداشت پناهندگان نیو سات ویلز، یک برنامه دیگر بهداشت
  STARTTSنیو سات ویلز، یا پناهندگان اداره بهداشت 

  مدرکی از یک نماینده حقوقی مثل سرویس راهنمایی و مدیریت مورد پناهندگان(Refugee Advice and 
Casework Service - RACS)مرکز راهنمایی و حقوق مهاجرت ، (Immigration Advice and 

Rights Centre)  یا اداره کمکهای حقوقی نیو سات ویلز (Legal Aid NSW)  

  نامه از مرکز پناهجویان(Asylum Seekers Centre)،  صلیب سرخ استرالیا(Australian Red 
Cross) خانه خوش آمد گو ،(House of Welcome) سرویس پناهندگان یسوعی ،(Jesuit 

Refugee Service) زندگی بدون موانع ،(Life without Barriers) المللی استقرار ، یا خدمات بین
(Settlement Services International - SSI). 

 برای کمک به ما که از شما مراقبت کنیم:
  

 هرگونه سوابق پزشکی که دارید با خود بیاورید 

 کنید بیاوریدلیستی از داروهایی را که مصرف می 

 )اگر دارید، یک "نامه ارجاع" با خود بیاورید )اگر موقعیت اضطراری باشد الزم نیست 

  خدمات ترجمه رایگان است.دهید. الزم دارید به کارکنان بگویید و اینکه چه زبانی را ترجیح میاگر مترجم 

 


