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  یبا جامعهء هلند ییآشنا نامهءیآگاه
زمجو انگدارند یبرا اطالعات  

 

 

شما  .کرد اثاث کشی خواهید یشهردارمسکن در یک  کیبه  یزودو ب اقامت دریافت کرده اید مجوزیک  شما

های ماه اولین درچه چیزهایی  د کهید بدانیخواه یو م اسکانتان داریددر مورد روند  یاریواالت بسئاحتماال س

. شما هستندانتظار محل اقامت آتی شما در  یشهرداراقامتتان در   
 

این . را به شما میدهد آشنایی با جامعهء هلندی تمرین در مورد یاطالعات مختصر[ جزوه] اهینامهگاین آ

 آماده یاز برنامه ها یبخشاین تمرین . ردیده استگبه شما ارائه [ کوآ]مرکز پذیرش پناهجویان اهینامه توسط گآ

اینرا [ کوآ]مرکز پذیرش پناهجویان  .میباشد [گاینبورخرین] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعیی برای ساز

. دهد یبه شما ارائه م   

زیر نیز ارائه خواهند  یآموزش موضوع مهم ۶ی حول اطالعات آشنایی با جامعهء هلندی طی تمرین نیبر ا عالوه

  :شد

؛یشخص تیمسئول    •  

  •   ؛یشهرداریک  بهاثاث کشی  یبرا یعمل قواعد   

  •   در هلند؛ یزندگ   

  •  استخدام و درآمد؛   

  • ؛[گاینبورخرین] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعیتعهد    

.و درمان در هلند مراقبت های سالمت    •  

 

مرکز پذیرش د را نز [گاینبورخرین] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعیتمرین  شما مهم است که چرا

شروع نمایید؟ [ کوآ]پناهجویان     
 

همرنگی و هماهنگی مدنی و  یبرا یآمادگ. دیرا داشته باش یادیزمان ز کمپ پناهجویانکه در  شما ممکن است

ای برای  نهی، که هزباشد روزانه مفید تیفعال میتواند در اینصورت یک در جامعه هلند [گاینبورخرین] اجتماعی

آغاز  [کوآ] مرکز پذیرش پناهجویاندراز قبل اگر شما  .دیبهره مند شونتایج آن از  دیتوان یم ا  ا بعدشم شما ندارد و

 یکم شما به شهرداری محل اقامت آتی خود اثاث کشی نمایید، میتوانید که یزمان در این صورت شما، کرده باشید

با آنها سروکار  که شماهلندی  فمختل یبا سازمان ها شما در حال حاضر در اینصورت. صحبت کنید یهلند

چند ماه  یبرای را شما باید طی کنید و شما چه مراحل که شما دیدان یشما مدر اینصورت . آشنایی دارید دارید،

  . آماده شده اید یخوبب محل جدیدتان اول اقامت خود در

 

؟انجام میدهد ماکاری برای ش چه [کوآ]مرکز پذیرش پناهجویان   ]  

 

ی انجام کارهای مهم و حل مشکالت گچگونی ریگ ادی زمینهء در به شماخواهد می [کوآ]ناهجویان مرکز پذیرش پ

 زمینهء به عنوان مثال در .دنباش یند ممازیدر مورد هلند ن یاطالعات عملبه اغلب  مجوزدارندگان . کمک نماید

 :به هلند تعهد هر تازه وارد نیو همچن .در هلند اجتماعی و درمان، اشتغال، درآمد، مسکن و رفتار سالمتی

.[گاینبورخرین] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعی  

زار مینماید گبر [کوآ]مرکز پذیرش پناهجویان که    شما میتوانید بوسیلهء تمرین (آشنایی با جامعهء هلندی)

امتتان کسب در شهرداری محل اق خود اقامت در مورد یعمل یدانش و آگاه یبه اندازه کافر آیندهء نزدیک د

. نمایید و آماده سازی اقامتتان را انجام دهید  

 

یشخص تیمسئول  

 

  چون یمیمفاه .هلند است ءاصل مهم در جامعه کیامر  نیا. را خود انجام میدهدامور خود  یهلندیک فرد 

که مرکز  (آشنایی با جامعهء هلندی) تمرین  .مهم هستندهای فردی برای هلندیها ابتکار، یشخص تیمسئول  

   .در واقع برنامه ای برای عملی کردن این دو مفهوم میباشد زار مینمایدگبر [کوآ]پذیرش پناهجویان 
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محل اقامت یبه شهردار اثاث کشی یرا برا یمسائل عمل  
 

که شما در آن ساکن   کمپ پناهجویاندر منطقهء  برای شما خانه مناسب کی[  کوآ]مرکز پذیرش پناهجویان    

نامهء مسکن جدیدتان  اجاره باشد، شمادر دسترس  برای شما مناسب سکنم کیکه یهنگام .کندمی جستجوهستید 

 یپس از امضاشما  .تعلق دارد[ وونکووپراتسی]این مسکن معموال  به یک تعاونی مسکن . را امضاء خواهید کرد

.زمان خواهید داشت تا به مسکن جدیدتان اثاث کشی نمایید دو هفته اجاره نامه  

این موارد که در زیر  حل و فصلقبل از . نماییدحل و فصل  را زیچ چندبل از تملک مسکن جدیدتان باید شما ق

:خواهد بودممکن  ریغ میآیند در واقع اثاث کشی شما  
 

(سند اجازهء اقامت)یی شناسا مدرک  
 آن هستند، باید  از شیو ب ۴۱ آنها سنهمهء افراد که ؟ اریداجازه اقامت معتبر د یک سند حال حاضر درآیا شما 

خود را به آنها  ییکارت شناسااز شما بخواهد که شما  میتواند سیپل .دنباش هداشت اریدر اختمعتبر  تیسند هو کی

همراه خود شما را  نداشته باشید، این احتمال و خطر وجود دارد که پلیس ییشناساکارت  چیه شما اگر. نشان دهید

 ونه کارت شناساییگهیچاگر شما  .رفته و کنترل میشودگما مورد بررسی قرار ش تیهو در آنجا. به کالنتری ببرد

  .دیشو مهیجر وجود دارد که شما برای این امر نیهمچناین احتمال  داشته باشیدنشان دادن  یبرا
 

کی به ازین ،مشغول به کار شوید ییدر جا دیخواهب امشاگر  .دنکن یکارکنان خود را بررس تیهو دیبا انیکارفرما   

 یپزشک یمراقبت هااز  دیتوانبشما  نکهیقبل از ا همچنینشما . دارید نشان دادن یمعتبر برا کارت شناسایی

برای همهء یپزشک یمراقبت هاارائهء هویت در زمینهء . استفاده نمایید باید بتوانید هویت خویش را نشان دهید  

. است نیز این امر اجباری میباشد سال ۴۱تر از کم آنها سن ی کهافراد یبراپس همچنین . افراد اجباری است

 اجازه اقامت معتبریک  در اسرع وقتکم سن و سالتان  انشما و فرزند شما میبایستی سعی کنید که خود نیبنابرا

در [ آکو]مرکز پذیرش پناهجویان  کارکناناین امر را  یدستورالعمل در مورد چگونگ.  در اختیار داشته باشند

.در اختیار شما قرار خواهند داد ویانکمپ پناهجمحل   

 
[ بوورخرسرویس نوممر]و شمارهء خدمات شهروندی .[ آ. بی. خی]ثبت نام در   

فردی که  کیبه عنوان  دیشما با ؟کرده اید ثبت نام دیکن یم یکه در آن زندگ یشما در حال حاضر در شهردار آیا

خمینته لیک بآسیس آدمینیستراتسی .[ )آ. بی. خی]ندان داری برای شهروشهر تیدر بانک اطالعا هستید هلند میمق

بوورخرسرویس ]شمارهء خدمات شهروندی شما باید یک  نیعالوه بر ا. ثبت نام کرده باشید( پرسوونس خخیفنس

این شماره . میباشد منحصر به فرد یشخصیک شمارهء .( ان. اس. بی)این . داشته باشید.( ان. اس. بی) [نوممر  

ین شماره را برای کار کردن نیاز اشما . ثبت نام کرده است داده میشود .[آ. بی. خی] که درت اس یهر کس هب

کمک  درخواست مانند ،یدولت یسازمان ها از درخواستهایتان ارائهء شما همچنین این شماره را برای. دارید

اهینامهء گر این زمینه آد شتریاطالعات بشما میتوانید برای . نیاز دارید مسکن نهیاوالد و کمک هز نهیهز

.را مطالعه نمایید.[ آ. بی. خی]ثبت نام در [ جزوهء]  

 

یبانک حساب  
اعتباری مربوط به این حساب بانکی و یک رمز بانکی  کارت کی ،یحساب بانک کی یهلند دارا در ء مردمهمه

. باز کنید انتخاب میکنید حساب دیخواه یکه در آن مرا  بانک شما خود  یک. نام دارد[ پین. / ان. ای. پیا]که 

 ای نهیکمک هز ا،یحقوق و دستمزد، مزای دریافت نمایید، بعنوان مثال پول دیتوان یمن یحساب بانک یک ما بدونش

داشته باشید  اریدر اخت اجازه اقامت معتبر کی دیشما با یک حساب بانکیباز کردن  یبرا. گرید یها نهیکمک هز

 [بوورخرسرویس نوممر]شمارهء خدمات شهروندی نین شما باید دارای یک همچ. و اینرا به بانک نشان دهید

 بانک یک مالقات باهرچه سریعتر یک قرار رید، باید ندا یحساب بانک کی هنوز اگر شما .باشید.( ان. اس. بی)

را  مالی درآمدمقرری و  یشهردار شما نمیتوانید از صورت نیا ریدر غ. ذارید برای افتتاح یک حساب بانکیگب

.ء خانه اتان را پرداخت نماییداجارهیا  و دیخرب ییمواد غذامالی نخواهید توانست بدون درآمد شما . دریافت نمایید  
 

(نظرات/ واالت ئس)  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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در هلند یزندگ  

 

ارزان  در واقع یک مسکن یمسکن اجتماع. داده میشوندمسکن اجاره  تعاونی هایدر هلند توسط  یاجتماع مسکن

اونی شما با یک تع. هستند مسکن یک تعاونیخانه ها معموال متعلق به  نیا .افراد کم درآمد است یبرا متیق

ء خانه اجاره دیمستاجر با شما بعنوان. مستاجر است کیاز آن لحظه شما . نامه ای را امضاء میکنید اجارهمسکن 

خواهید به عهده  مسکن تان را یجزئ راتیمتع های نهیهز همچنین شما مسئولیت پرداخت. نمایید پرداخترا 

.چهء مربوط به آن هستیداغبهداری خانه و گن و حفظ ،کردن زیتم شما همچنین مسئول. داشت  

 

به خانه  ، فرش ها، پرده ها و مبلمانمسئولیت موکتها. با خود شماست درب ها و سقف وارها،ید ینقاشمسئولیت 

.استخانه  ءعمدهموارد تعمیرات  ینگهدار مسئول حفظ و مسکن تعاونی. خود شماست عهده  

 

خانه خود،  یو نگهدار ریتعم مخارج و خانه اجاره تپرداخ کنار درشما باید  .گران است اریهلند بس در یزندگ

این موارد  را صرف یادیپول ز دیخواه یم رگا. را نیز پرداخت نمایید آب و برق، آب، برق و گاز یها نهیهز

برای  شما. صرفه جویی نمایید آب و برق ی پیشه سازید و در مصرفگ، باید صرفه جویی را در زندستین نکنید

آشنایی ضمن تمرین  در[ کوآ]مرکز پذیرش پناهجویان ان رمندکادر این زمینه ها میتوانید از  ترشیب یها ییراهنما

.کمک بخواهید با جامعهء هلندی   

 

 مردم در هلند بسیار. کنند یم یزندگدر هلند مختلف  یاز فرهنگ ها انیمردم .است تیکشور پر جمع کی هلند

همهء افراد شبیه به هم  ستیمعنا ن نیبه ااین . ندبرابر مردم ، همهبر اساس قانون هلند. ی میکنندگبهم زند کینزد

  .ر را فراهم نکنندگهمدی یناراحتر را کنند و باعث گمالحظهء همدی دیباه هم .هستند

 

(نظرات/ واالت ئس)   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

و درآمد اشتغال  

 

 برایو هم  اجباریست مردان برایامر هم  نیا .کردن تأمین نمایندخود را با کار شتیمعمه مردم باید در هلند ه

.کار کمک کند یجستجو ما را درش تواند یدولت م این امر میسر نباشد، در آن صورت اگر .زنان  

 

این مقرری براساس . خواهید کرد افتیدر[ گایوت کرین]هنوز کاری پیدا نکرده اید، یک مقرری شما  زمانیکه تا

بی استاند ]مقرری و کمک مالی با یک  میتوانیدشما . پرداخت میشود .(بی. وی. وی)قانون اشتغال و کمک مالی 

مقرری و . ی اتان را پرداخت نماییدگهنوز شغلی پیدا نکرده اید مخارج زند برای مدتی که شما[ گایوت کرین

. شما در واقع توسط همهء مردمی که در هلند کار میکنند پرداخت میشود[ گبی استاند ایوت کرین]کمک مالی 

که نه  یغلاشهمچنین م. هستید ینوع کار عاد رکردن ه دایپ مجبوربه شما. پرداخت میکنندقسط آنها مالیات و 

شهرداری منطقهء سکونت شما میتواند شما را در این . شما در ارتباط هستند تجربه تحصیالت و با میبطور مستق

برای بدست آوردن هر  خود راتشخیص دهد که شما تمام تالش  شما شهرداری محل سکونتاگر  .کمک کند امور

 متوقف یو حت دهد اهشک شما را[ گیوت کرینا]مقرری که این شهرداری  ممکن، دیدهنمیانجام  چه سریعتر کار

  .کند

 

[توسالخن]مکمل  ها نهیهزکمک   
حق دارید که بعضی از ی کافی نباشد، در این صورت شما گزند ثابت یها نهیهز شما برای پرداخت درآمد رگا

 یدر واقع نوع[ توسالخن]کمک هزینه های مکمل . را دریافت نمایید[ توسالخن]کمک هزینه های مکمل 

.و مراقبت از کودکان شماو کمک است برای پرداخت هزینه های مراقبت های درمانی، اجارهء مسکن  مشارکت  

:زیر درخواست نمایید تیوب سا قیاز طرمیتوانید [ توسالخن]کمک هزینه های مکمل  نیاستفاده از ا یبراشما   
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  .دیکن دایرا پ [توسالخن]کمک هزینه های مکمل  نیا به مربوطتمام اطالعات  تیسا نیادر  میتوانید شما 

 بوط بهمر یها نهیهزدر واقع در پرداخت  [کیندر توسالخ]کمک هزینهء مکمل کودکان بوسیلهء پرداخت  دولت

به احتمال  ،داشته باشید سال ۴۱ ریکودکان ز کنید وکار  ای یزندگ ر شما در هلندگا.ان شریک و سهیم میشودکودک

.یردگتعلق می[ کیندر توسالخ]کمک هزینهء مکمل کودکان شما  زیاد به  

 افتیدر .(بی. وی. اس) مهیب انکب یاجتماع سازمان از را[ کیندر توسالخ]کمک هزینهء مکمل کودکان شما 

به شما از زمانی شروع میشود که شما [ کیندر توسالخ]کمک هزینهء مکمل کودکان پرداخت این . کرد دیخواه

شما باید خودتان . خود را دریافت کرده باشید.( ان. اس. بی) [بوورخرسرویس نوممر]ت شهروندی شمارهء خدما

پرداخت [ کوآ]مرکز پذیرش پناهجویان . خودتان را درخواست کنید[ کیندر توسالخ]کمک هزینهء مکمل کودکان 

کیندر ]نهء مکمل کودکان کمک هزیبعد از آنکه شما ذیحقوق شدید که  سه ماه شما را فرزندان یبرا یکمک مال

کمک ء مورد جزوه نیدر ا شتریبشما میتوانید برای اطالعات  .را دریافت نمایید، قطع خواهد کرد[ توسالخ

. را مطالعه نمایید[ کیندر توسالخ]هزینهء مکمل کودکان   
 

بنا بر  ؟ پسیدمیکن افتیدر[ کیندر توسالخ]کمک هزینهء مکمل کودکان  و هستیدفرزند خردسال  یشما دارا آیا

. را دریافت نمایید [کیند خبوندن بوجت] کودکء مربوط بودجه، حق دارید که از موارد یاریدر بس ،شما این

 های نهیهز برای پرداخت دولتاست که  یشتریبء ارانهیدر واقع [ کیند خبوندن بوجت] کودکء مربوط بودجه

ی گبست[ کیند خبوندن بوجت] کودکء مربوط بودجهحداکثر میزان این . اختصاص داده است سال ۴۱ ریکودکان ز

.دارددرآمد خانواده، تعداد فرزندان و سن آنها به میزان درآمد مالی   
 

 یکد و امضا واقع یک این در. دارید[ کده -دی خی ] کیکمک هزینه های مکمل نیاز به شما برای دریافت این 

 خود شما. را میدهد یدولت یسازمان ها تیساورود به به شما امکان [ کده -دی خی ]این . میباشد یکیالکترون

.هستید[ کده -دی خی ]درخواست یک  مسئول  
 

(نظرات/ واالت ئس)  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

اجباری[ گاینبورخرین] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعی  
 با پزشک بتوانید خریدهایتان را انجام دهید و یا بتوانید عنوان مثالب تا دیریگب ادیرا  یاست که زبان هلند الزمشما 

با  ایخود و  گانیبا همسا دیتوان یم شمارا بلد باشید و بفهمید در آنصورت  شما زباندر صورتیکه . صحبت کنید

را بخوانید در  یلنده متون دیتوانباگر شما  .دیارتباط برقرار کنتان فرزندء در مدرسه نیوالد سایر معلمان و

.وسسات را خود بفهمیدم ی سازمانها ونامه ها دیتوان یشما مآنصورت   
 

در  دانش کسب و یزبان هلنداین کشور تسلط ب برای ورود به هلند برای اقامت درباور است که  نیبر ا دولت

ر مهاجرین هلند را برای اقامت انتخاب کنند، هلند میتواند از آنها بخواهد گا. است یضرور یهلند ءجامعه مورد

 امر همچنین برای نیدولت معتقد است که ا. شرکت کنندهلند جامعه  ی اجتماعیگزند طور فعال درب ایشان که

بتصویب رسیده  قانوندر یک  زینموضوع  نیا .صادق است میکند نیز اعطابه آنها  در هلند یپناهندگ ی کهافراد

همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعی اقامت میکند باید تابع  که در هلند یهر کسبر اساس این قانون . است

. باشد اجباری[ اینبورخرینگ]   
 

 اجازه اقامتهر کسی که  است که یبدان معن [گناینبورخری] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعیبه  ازین

همرنگی و هماهنگی مدنی  امتحان در اجازهء اقامت ظرف مدت سه سال پس از به دست آوردنیرد باید بتواند گمی

 ید که شما به اندازه کافیهدنشان  بتوانید در طول امتحان دیشما با. و قبول شود موفق [اینبورخرینگ] و اجتماعی

از  یو شناخت کاف                                                   ،میفهمید ،دیخوانمید، یکن یصحبت م یهلندزبان 

.داریدهلند  ءجامعه  

پرداخت آنرا  را بدهید و مخارج خود[ اینبورخرینگ] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعی بیترت خود دیبا شما

آن  و امتحان [گاینبورخرین] همرنگی و هماهنگی مدنی و اجتماعیره دو یپول برا یاگر شما به اندازه کاف .دیکن
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ست، میتوانید چگونه ا قایدقبرای آنکه بدانید که این امر. کنید پول قرض برای این امر دیتوان یشما منداشته باشید، 

www.inburgeren.nl :  به سایت زیر مراجعه نمایید  

 

(نظرات/ واالت ئس)  
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

[ خزوندهیدس زورخ] و درمان سالمتمراقبتهای   

 

.ردیده استگلحاظ و درمان  مراقبتهای سالمت مهین بقانودر مراقبت در هلند   

 

[ان ایخن ریسیکوو گباسیس فرزیکرین] ریسک شخصیو  هیپا درمانی مهیب  
را داشته  هیپا یدرمان مهیب است کهقانون موظف  کار میکند، بر اساس ایکند و  یم یزندگ در هلند کس که هر

 ای مارستانی، بخانواده پزشکهایی نظیر مخارج  نهیهزاست و  کسانی ګانهم یبرا هیپا یدرمان مهیب. باشد

.تعیین مینماید هیپا درمانی مهیب یمحتوا مرکزی دولت .دهد یداروخانه را پوشش م  

 خود موظف به رعایت ریسک شخصی تمام بزرگساالن یدرمان مهیب هزینه های درمانی توسط بازپرداخت یبرا

 مهیشرکت ب .زندپرداب یش را خودخو یماریبهزینه های از  یبخش بایداین افراد  است که یمعن نیبه ا نیا. هستند

این ریسک شخصی . نخواهد کردبازپرداخت مخارج درمانی شما را تا مبلغ ریسک شخصی شما را شما  درمانی

پزشک خانواده، خدمات درمانی مامایی و زایمان مراجعات شما به . نمیشود هیپا درمانی مهیبشامل همهء موارد 

.ل ریسک شخصی نمیشوندشام  

 
[نگانفولنده فرریکرین] درمانی های تکمیلی مهیب  

به  ازیاگر شما ن .را، پرداخت میکند زیاما نه همه چ ،از مخارج را یاریبس بیمه های درمانی پایه یها بسته

بطور خود را  دیتوان یشما مدارید،  یوتراپیزیمتخصص ف ایدندانپزشک و  کیخدمات  درمان، به عنوان مثال

پس در . بیشتری را باید بپردازید ماهانه مهیحق ب برای این امر شما بایدالبته . نمایید مهیب اضافی و تکمیلی 

 مهیبداشتن یک . یابد شیتواند افزا یم یقابل مالحظه ا شما بطور و درمان سالمت مهیب ءنهیهزاینصورت 

.ستین یو درمان اجبار تکمیلی سالمت  

 

سالمت و درمان  هیانوو ث هیاول هایمراقبت  
 نیا. استفاده نمایید هیاول یمراقبت ها از تیبدون محدود دیتوان یشما م داشته باشید، به مراقبت ازیشما ن اگر

 یه میتوانداولمراقبت های . باشد یاجتماعمددکار یک ای، دندانپزشک، روانشناس شامل پزشک خانواده تواندیم

.هستند یمارستانیب یارزان تر از مراقبت هاالبته  نوع مراقبتها نیا. سالمتی پوشش دهداز مشکالت  یاریبس  

 

مراجعه کنید که  (مارستانیاز جمله پزشک متخصص در ب) های ثانویهبه مراقبت دیتوان یم در صورتی تنها شما

پزشک به  پس اګر شما بیمار باشید باید شما در وحلهء اول. داده باشد ارجاع شما را پزشک خانوادګی تان به آنجا

 که یهنگاماهمیت دارد که شما  نیا نیبنابرا .دیبرو مارستانیبه بمراجعه نمایید، نه اینکه مستقیما   خود خانوادهء

.جوییدمنطقه بهمان در  یخانوادگ پزشک کی دیاشما ب یدکرد نقل مکانبه مسکنی در یک شهرداری   

 

[سپوود ایسنده هولپا یوسآرتسن پست انه] واورژانسپزشکان خانواده  درمانی مرکز  

در خارج از  در حالت اضطرار و مارانیببرای مراجعات  [هیوسآرتسن پست]کز درمانی پزشکان خانواده امر

ای را ارائه  یپزشک یمراقبت ها فقط [هیوسآرتسن پست]کز درمانی پزشکان خانواده امر. هستند یساعات ادار

کز درمانی پزشکان خانواده امر تماس با .دصبر کن یبعد یرتا روز کا دیتوان ینم میدهد که فرد مراجعه کننده

باشد،ن یکاف یمشاوره تلفن کیکه  یهنگام .ی آغاز میشودتلفنتماس  یک قیمعموال از طر [هیوسآرتسن پست]  

.مراجعه میکند [هیوسآرتسن پست]مرکز درمانی پزشکان خانواده به بیمار    
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  در یک بیمارستان است که فعالیتهایش یدرمانگاه تخصص و بخش در واقع یک [اسپوود ایسنده هولپ] اورژانس

  اورژانسبه  دیتوان یمفقط زمانی شما  .است یپرستار یو مراقبت ها یحاد پزشک ارائهء حدمات متمرکز بر

 

 شده و جراحت بیدچار آس ایو شده باشید  یمراجعه کنید که شما در جایی دچار بی حال [اسپوود ایسنده هولپ]

ممکن  نیز شما خانوادهء پزشک نیهمچن. منتقل شده باشید [اسپوود ایسنده هولپ] و با آمبوالنس به اورژانس باشید

اسپوود ]البته مقصود از وجود اورژانس . ارجاع دهد [اسپوود ایسنده هولپ]شما را به بخش اورژانس که است 

مراجعه  [اسپوود ایسنده هولپ]رژانس خویش به اوابتکار این نیست که شما بر اساس اراده و  [ایسنده هولپ

مراجعه نماید باید شخصا   [اسپوود ایسنده هولپ]اورژانس پزشک خانواده به بدون ارجاع  ی کههر کس. نمایید

.بعنوان هزینه پرداخت نماید( € 05)یورو  ۰۵مبلغ   

 

(نظرات/ واالت ئس)  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


