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اينکه شما يک گواهی درمان فردی يا 
يک گواهی درمان سه ماهه دريافت 

می کنيد، بستگی به ناحيه ای دارد که 
مسئوليت شما را برعهده دارد. گواهی 

را هميشه از اداره سوسيال دريافت 
می کنيد. گاهی اوقات سازمان مسئول 

به شکل ديگری ناميده می شود، 
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شورای پناهندگان زاکسن-آنهالت e.V. يک سازمان غيردولتی است که برای حقوق بشر پناهندگان 
تالش می کند. ما می توانيم با البی گری، روابط عمومی و شبکه سازی با ديگران شما را در نگرانی  

و تقاضاهايتان حمايت کنيم و شما را به مشاوره های بيشتر ارجاع دهيم. 

من يک نسخه پزشکی برای دارو دارم – با آن چه کنم؟ آيا 
بايد هزينه آن را پرداخت کنم؟ 

معموالً دارو را در مطب پزشک دريافت نمی کنيد، بلکه 
بايد برگه های نسخه را به داروخانه ارائه دهيد. شما نيازی 
به پرداخت نداريد. معافيت از هزينه های نسخه به صورت 

خودکار توسط ناحيه (Landkreis) ارسال می شود و در برگه 
نسخه نيز درج می شود. 

مزايای من طبق AsylbLG 1a § کاهش يافته است – آيا من 
همچنان حق دريافت مراقبت های پزشکی را دارم؟ 

بله، اگر به درمان برای ناراحتی (درد) يا بيماری حاد نياز 
داريد، می توانيد (و بايد!) همچنان به پزشک مراجعه کنيد. 
حتی اگر طبق 1a AsylbLG§ مزايای شما کاهش يافته است. 

اداره سوسيال هزينه های آن را تقبل می کند.
اين امکان وجود دارد که برخی از معالجات پزشکی توسط 

اداره سوسيال از شما دريغ شود. اين معموال ادامه درمان را 
شامل می شود. همچنين اين امکان وجود دارد که ديگر مجاز به 

دريافت خدمات بيشتر نباشيد. 
در تمامی اين موارد، کاهش يا محروميت از مزايا، تصميم 

(پاسخ درخواست) را به صورت کتبی دريافت کنيد و با مرکز 
مشاوره يا شورای پناهندگی تماس بگيريد. لطفاً به مهلت 

اعتراض که در آن ذکر شده است نيز توجه کنيد. 

درصورت وجود مشکل به چه کسی می توانم مراجعه کنم؟ 
مراکز مشاوره يا مشاوره و پشتيبانی جداگانه، دفاترمحلی 
(lokale Büros) و خدمات سيار (mobile Services) هستند 

(مانند کاريتاس Caritasو...) جاييکه که می توانيد در مورد 
نگرانی هايتان درباره قانون و مزايای پناهندگی صحبت کنيد. در 

آنجا از مددکاران اجتماعی برای ارسال درخواست يا رسيدگی 
به مشکالت، کمک دريافت خواهيد کرد. اگر به مشاوره حقوقی 

يا وکالت نياز داريد، مراکز مشاوره به شما در يافتن وکيل 
کمک می کنند. می توانيد ليستی از آدرس ها و نحوه ارتباط را 

به صورت آنالين در اين آدرس بيابيد:
www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und- 

beratungsstellen/kontakte-landesweit

MediNetze گروه هايی از داوطلبان و فعاالن هستند که برای 
افراد فاقد مدارک، مشاوره و ارجاع پزشکی سازماندهی 

می کنند. در زاکسن-آنهالت MediNetze در مگدبورگ و هاله 
وجود دارد:

www.medinetz-magdeburg.de 

www.medinetz-halle.org 

https://refugeephrasebook.de/medical-phrases/ 

https://medinetz-halle.org/gesundheitsheft-download 
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0049 345-44 50 25 21  
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fluechtlingsrat.lsa/  
FlueRa_ST/  

Büro Magdeburg  
 Schellingstraße 3-4  

39104 Magdeburg  
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آيا اين اطالعات در مورد من صدق می کند؟
اگر طبق بند (§) 3 قانون مزايای پناهجويان (AsylbLG) مزايايی 

دريافت می کنيد، شما مزايای (خدمات) به اصطالح اوليه را 
دريافت می کنيد. پس اطالعات زير در مورد شما صدق می کند.

اگر طبق بند §AsylbLG 2 مزايا دريافت می کنيد، شما به 
اصطالح «مزايای آنالوگ» را دريافت می کنيد. به آن يک 

بيمه درمانی قانونی شامل کارت تراشه تعلق دارد. بيشتر اين 
اطالعات در مورد شما صدق نمی کند. با اين وجود، اگر 

با مشکالت، رفتار غيرمنصفانه يا تبعيض آميز مقامات (يا 
ادارات) يا پزشکان مواجه شديد، لطفاً به مرکز مشاوره يا 

شورای پناهندگان (Flüchtlingsrat) مراجعه کنيد.

چگونه من مزايای آنالوگ را دريافت می کنم؟
شما فقط در صورتی مزايای آنالوگ را دريافت می کنيد که:

بيش از 18 ماه در آلمان اقامت (سکونت) داشته باشيد و
اگر خود شما و بر خالف قانون، متهم به تأثيرگذاری بر . ۱

مدت اقامت خود نيستيد.(اقامت غير قانونی در آلمان نداشته 
باشيد)

اگر شما بيش از 18 ماه در آلمان بوده ايد، احتماالً مستحق 
مزايای آنالوگ هستيد. اداره سوسيال (Sozialamt) بايد خودش 

اين تغيير را انجام دهد، شما نبايد برای آن درخواستی ارائه 
بدهيد. اگر فکر می کنيد که حق استفاده از خدمات آنالوگ را 
داريد اما هنوز کارت تراشه دريافت نکرده ايد ، لطفاً به يک 

مرکز مشاوره مراجعه کنيد.
من طبق پاراگراف  AsylbLG 3 §مزايا دريافت می کنم. آيا می 

توانم به پزشک مراجعه کنم؟
بله، اگر احساس بيماری، جراحت يا بيماری های مزمن داريد:

لطفاً هميشه به دنبال مشاوره و کمک پزشکی باشيد. ادامه 
بيماری و انتظار فقط در بيشتر موارد آن را بدتر می کند.

چگونه هزينه ی دکتر را پرداخت کنم؟ 
با گواهی درمان الزم نيست چيزی بپردازيد. اگر گواهی را به 

مطب تحويل دهيد، هزينه ها توسط مقامات تامين می شود.
در شرايط اورژانسی نيز می توان بدون گواهی درمان به 

پزشک مراجعه کرد و حداکثر پس از ده روز گواهی ارائه 
کرد. در شرايط تهديد کننده زندگی، اداره سوسيال درمان 

اورژانسی در بيمارستان را بر عهده می گيرد. در اين موارد 
پس از آن درخواست بازپرداخت خواهد شد. 

چه نوع گواهی های درمانی وجود دارد؟ 
دو نوع گواهی وجود دارد: گواهی های سه ماهه و گواهی های 

درمان فردی. 
گواهی ها 1) در نحوه دريافت آنها و 2) در مدت زمان يا به 

عبارت ديگراعتبار برای درمان های گوناگون، تفاوت دارند.
اينکه شما يک گواهی درمان فردی يا يک گواهی درمان سه 
ماهه دريافت می کنيد، بستگی به ناحيه ای دارد که مسئوليت 

شما را برعهده دارد. گواهی را هميشه از اداره سوسيال 
دريافت می کنيد. گاهی اوقات سازمان مسئول به شکل 

ديگری ناميده می شود، به عنوان مثال «آژانس مهاجرت» 
.(Burgenlandkreis) در منطقه بورگنلند (Migrationsagentur)

چگونه يک گواهی درمان دريافت کنم؟  
شما بايد به محض اينکه مريض شديد و نياز به درمان داريد، 
برای گواهی درمان فردی به اداره سوسيال درخواست بدهيد. 
گواهی های درمان فردی از نظر زمانی محدود است.  تاريخ 

انقضا روی گواهی درج شده است. اگر درهمان سه ماهه مجدداً 
مريض شديد و نياز به درمان داريد، بايد برای دريافت گواهی 

جديد دوباره به اداره سوسيال درخواست بدهيد.  
هر سه ماه يکبار از اداره سوسيال يک گواهی سه ماهه دريافت 

خواهيد کرد. از مقامات مسئول خود بپرسيد که آيا می توانيد 
گواهی را به طور خودکار از طريق پست دريافت کنيد يا اينکه 

بايد خودتان برويد آن را هر سه ماه يک بار تحويل بگيريد.  
اگر بيمار شديد و نياز به درمان داريد، گواهی را در مطب 
پزشک عمومی خود تحويل دهيد.  اگر دوباره در همان سه 

ماهه بيمار شديد، می توانيد به سادگی به پزشک خانواده خود 
مراجعه کنيد.  

اگر گواهی درمان دريافت نکنم چه کنم؟  
متأسفانه، مشکالت سالمتی در بحث با مقامات (ادارات ) جدی 

گرفته نمی شوند و درخواست ها برای گواهی درمان انفرادی 
گاهی اوقات ناموفق هستند.  

شما می توانيد سعی کنيد برای مسئول در اداره استدالل بياوريد.  
در اينجا چند استدالل کوتاه در صورت رد درخواست شما 

آورده شده است:
مراقبت پزشکی يک نياز اساسی و يک حق اساسی است. • 
بسياری از بيماری های مزمن اگر با مراقبت های • 

پيشگيرانه درمان نشوند، می توانند حاد شوند. 
اين امر در مورد دندان مصنوعی نيز صدق می کند: عدم • 

درمان دندان ها می تواند منجر به خراب شدن ساير دندان ها، 
درد حاد و مشکالت گوارشی شود.

فقط يک پزشک می تواند ارزيابی کند که کدام مشکالت • 
به درمان پزشکی نياز دارند و کدام نياز ندارند.  با اين حال 

، کارکنان اداره معموالً آموزش پزشکی نديده اند و پزشک 
نيستند.
تمايز بين بيماری های مزمن و حاد نيز برای افراد • 

غيرمتخصص دشوار است.

ممکن است استدالل های بيشتر يا متفاوتی در مورد شخصی 
شما وجود داشته باشد.  اگر امکان دريافت گزارش متخصص 

يا گواهی به عنوان مثال برای سمعک، عينک يا درمان های 
بيشتر وجود دارد، آن را با خود به اداره سوسيال بياوريد.

اگر درخواست شما برای گواهی درمان رد شد، توصيه 
می کنيم هميشه با يک مرکز مشاوره يا شورای پناهندگی 

(Flüchtlingsrat) تماس بگيريد.  هميشه داليل رد  درخواست را 
به صورت کتبی با خود داشته باشيد و اين اطالعيه ها (پاسخ 

درخواست) را در جلسات مشاوره همراه خود داشته باشيد. 
همچنين توجه داشته باشيد که اغلب فقط چند روز فرصت 

داريد که به رد درخواست خود اعتراض کنيد («مدت زمان 
اعتراض»).

اگر نياز به درمان پزشکی توسط متخصص داشته باشم چه 
اتفاقی می افتد؟

شما بايد هميشه ابتدا به پزشک خانواده خود مراجعه کنيد. 
او می تواند شما را به يک متخصص ارجاع دهد. سپس يک 

برگه ارجاع دريافت خواهيد کرد که بايد مانند گواهی درمان به 
پزشک متخصص ارائه دهيد. اداره سوسيال بايد با اين موضوع 
موافقت کند. اداره سوسيال می تواند از يک پزشک رسمی نظر 

تخصصی بخواهد.
همچنين ممکن است از شما خواسته شود که در اداره سوسيال 
حاضر شويد و در مورد برگه ارجاع با شما صحبت شود. اين 

کار طبق قانون الزامی نيست.

من حق چه نوع درمانی هايی را دارم؟ 
اغلب گفته می شود که طبق بخش § AsylbLG 4، فقط بيماری 

های حاد و شرايط دردناک مستحق درمان پزشکی هستند. شايد 
خودتان قبال اين را شنيده باشيد. اما پاراگراف های ديگری 

نيز وجود دارند که مراقبت های سالمتی را تنظيم و اجرا می 
کنند، به عنوان مثال AsylbLG 6 §. شما از حق مزايای زيادی 
در AsylbLG برخوردار هستيد که فراتر از درمان شرايط حاد 

است.
شما حق درمان را داريد: 

هميشه هنگام بيماری های حاد• 
هميشه هنگام بيماری هايی که نيازمند درمان های • 

ضروری هستند، از جمله بيماری های مزمن
هميشه هنگام بيماری های مزمن که در صورت عدم • 

درمان حاد می شوند
هميشه هنگام بيماری هايی که با درد همراه هستند• 
هميشه هنگام بيماری هايی که، درمان آنها برای اطمينان • 

از سالمت ضروری است، ازجمله بيماری های مزمن و به 
ويژه روحی و روانی 

شما همچنين به طور کامل حق اين موارد را داريد:
خدمات دوران بارداری و زايمان، از جمله کمک مامايی • 

و مراقبت های پرستاری
مراقبت های پس از زايمان و امکانات اوليه برای • 

نوزادان
واکسيناسيون رسمی توصيه شده برای کودکان و • 

بزرگساالن، از جمله در برابر کزاز، ديفتری و فلج اطفال
معاينات پيشگيرانه ضروری پزشکی • 

اين ليست حداقل هايی هستند که شما حق دريافت آنها را داريد. 
در مورد شخص شما، حق شما حتی ممکن است بيشتر باشد. 

یکشزپ یاه تبقارم طقف تارادا زا یرايسب ،هنافسأتم 
ميمصت اه هاگداد ،لاح نيا اب .دنهد یم هئارا ار یدودحم 

یعقاو و ینوناق روط هب دنناوتب اه نامرد رثکا هک دنا هتفرگ 
.دنشاب زاجم

قح تسا نکمم هک ینامرد تحت هک دينک یم ساسحا رگا 
ًافطل ،ديا هتفرگن رارق ديشاب هتشاد نآ  اي هرواشم زکرم هب 

هشيمه .دينک هعجارم (Flüchtlingsrat) یگدنهانپ یاروش 
ديشاب هتشاد دوخ اب یبتک تروص هب ار تساوخرد  در ليالد 
هرواشم تاسلج رد ار (تساوخرد خساپ) اه هيعالطا نيا و 

ًافطل .ديشاب هتشاد دوخ هارمه  رد هک ضارتعا تلهم هب 
.دينک هجوت زين تسا هدش رکذ هيعالطا 

من خارج از درمان های فوری حق چه مزايايی را دارم؟ 
ساير خدمات عبارتند از: 

داروها و بانداژهای مورد نياز برای درمان• 
وسيله کمکی مانند پروتز(اندام مصنوعی) يا ماسک • 

پزشکی دهان و بينی 
درمانهای ضروری و دوره نقاهت ، پرستاری و • 

کمک های خانگی ، خدمات درمانی و تکميلی برای توانبخشی 
مانند هزينه های اقامت بستری

هزينه سفرهای مورد نياز برای درمان پزشکی• 
هزينه های مترجم زبان مورد نياز • 

در مورد شخصی شما ممکن است مزايای ديگری نيز وجود 
داشته باشد، که شما حق آن را داريد.

اداره سوسيال در مورد بسياری از اين مزايا تصميمات کلی 
نمی گيرد، بلکه به صورت موردی تصميم می گيرد. ممکن 

است الزم باشد داليل و شواهدی مبنی بر ضروری بودن اين 
خدمات ارائه دهيد. اگر در اين مورد مطمئن نيستيد، لطفا به 

يک مرکز مشاوره يا شورای پناهندگی مراجعه کنيد.



آيا اين اطالعات در مورد من صدق می کند؟
اگر طبق بند (§) 3 قانون مزايای پناهجويان (AsylbLG) مزايايی 

دريافت می کنيد، شما مزايای (خدمات) به اصطالح اوليه را 
دريافت می کنيد. پس اطالعات زير در مورد شما صدق می کند.

اگر طبق بند §AsylbLG 2 مزايا دريافت می کنيد، شما به 
اصطالح «مزايای آنالوگ» را دريافت می کنيد. به آن يک 

بيمه درمانی قانونی شامل کارت تراشه تعلق دارد. بيشتر اين 
اطالعات در مورد شما صدق نمی کند. با اين وجود، اگر 

با مشکالت، رفتار غيرمنصفانه يا تبعيض آميز مقامات (يا 
ادارات) يا پزشکان مواجه شديد، لطفاً به مرکز مشاوره يا 

شورای پناهندگان (Flüchtlingsrat) مراجعه کنيد.

چگونه من مزايای آنالوگ را دريافت می کنم؟
شما فقط در صورتی مزايای آنالوگ را دريافت می کنيد که:

بيش از 18 ماه در آلمان اقامت (سکونت) داشته باشيد و
اگر خود شما و بر خالف قانون، متهم به تأثيرگذاری بر . ۱

مدت اقامت خود نيستيد.(اقامت غير قانونی در آلمان نداشته 
باشيد)

اگر شما بيش از 18 ماه در آلمان بوده ايد، احتماالً مستحق 
مزايای آنالوگ هستيد. اداره سوسيال (Sozialamt) بايد خودش 

اين تغيير را انجام دهد، شما نبايد برای آن درخواستی ارائه 
بدهيد. اگر فکر می کنيد که حق استفاده از خدمات آنالوگ را 
داريد اما هنوز کارت تراشه دريافت نکرده ايد ، لطفاً به يک 

مرکز مشاوره مراجعه کنيد.
من طبق پاراگراف  AsylbLG 3 §مزايا دريافت می کنم. آيا می 

توانم به پزشک مراجعه کنم؟
بله، اگر احساس بيماری، جراحت يا بيماری های مزمن داريد:

لطفاً هميشه به دنبال مشاوره و کمک پزشکی باشيد. ادامه 
بيماری و انتظار فقط در بيشتر موارد آن را بدتر می کند.

چگونه هزينه ی دکتر را پرداخت کنم؟ 
با گواهی درمان الزم نيست چيزی بپردازيد. اگر گواهی را به 

مطب تحويل دهيد، هزينه ها توسط مقامات تامين می شود.
در شرايط اورژانسی نيز می توان بدون گواهی درمان به 

پزشک مراجعه کرد و حداکثر پس از ده روز گواهی ارائه 
کرد. در شرايط تهديد کننده زندگی، اداره سوسيال درمان 

اورژانسی در بيمارستان را بر عهده می گيرد. در اين موارد 
پس از آن درخواست بازپرداخت خواهد شد. 

چه نوع گواهی های درمانی وجود دارد؟ 
دو نوع گواهی وجود دارد: گواهی های سه ماهه و گواهی های 

درمان فردی. 
گواهی ها 1) در نحوه دريافت آنها و 2) در مدت زمان يا به 

عبارت ديگراعتبار برای درمان های گوناگون، تفاوت دارند.
اينکه شما يک گواهی درمان فردی يا يک گواهی درمان سه 
ماهه دريافت می کنيد، بستگی به ناحيه ای دارد که مسئوليت 

شما را برعهده دارد. گواهی را هميشه از اداره سوسيال 
دريافت می کنيد. گاهی اوقات سازمان مسئول به شکل 

ديگری ناميده می شود، به عنوان مثال «آژانس مهاجرت» 
.(Burgenlandkreis) در منطقه بورگنلند (Migrationsagentur)

چگونه يک گواهی درمان دريافت کنم؟  
شما بايد به محض اينکه مريض شديد و نياز به درمان داريد، 
برای گواهی درمان فردی به اداره سوسيال درخواست بدهيد. 
گواهی های درمان فردی از نظر زمانی محدود است.  تاريخ 

انقضا روی گواهی درج شده است. اگر درهمان سه ماهه مجدداً 
مريض شديد و نياز به درمان داريد، بايد برای دريافت گواهی 

جديد دوباره به اداره سوسيال درخواست بدهيد.  
هر سه ماه يکبار از اداره سوسيال يک گواهی سه ماهه دريافت 

خواهيد کرد. از مقامات مسئول خود بپرسيد که آيا می توانيد 
گواهی را به طور خودکار از طريق پست دريافت کنيد يا اينکه 

بايد خودتان برويد آن را هر سه ماه يک بار تحويل بگيريد.  
اگر بيمار شديد و نياز به درمان داريد، گواهی را در مطب 
پزشک عمومی خود تحويل دهيد.  اگر دوباره در همان سه 

ماهه بيمار شديد، می توانيد به سادگی به پزشک خانواده خود 
مراجعه کنيد.  

اگر گواهی درمان دريافت نکنم چه کنم؟  
متأسفانه، مشکالت سالمتی در بحث با مقامات (ادارات ) جدی 

گرفته نمی شوند و درخواست ها برای گواهی درمان انفرادی 
گاهی اوقات ناموفق هستند.  

شما می توانيد سعی کنيد برای مسئول در اداره استدالل بياوريد.  
در اينجا چند استدالل کوتاه در صورت رد درخواست شما 

آورده شده است:
مراقبت پزشکی يک نياز اساسی و يک حق اساسی است. • 
بسياری از بيماری های مزمن اگر با مراقبت های • 

پيشگيرانه درمان نشوند، می توانند حاد شوند. 
اين امر در مورد دندان مصنوعی نيز صدق می کند: عدم • 

درمان دندان ها می تواند منجر به خراب شدن ساير دندان ها، 
درد حاد و مشکالت گوارشی شود.

فقط يک پزشک می تواند ارزيابی کند که کدام مشکالت • 
به درمان پزشکی نياز دارند و کدام نياز ندارند.  با اين حال 

، کارکنان اداره معموالً آموزش پزشکی نديده اند و پزشک 
نيستند.
تمايز بين بيماری های مزمن و حاد نيز برای افراد • 

غيرمتخصص دشوار است.

ممکن است استدالل های بيشتر يا متفاوتی در مورد شخصی 
شما وجود داشته باشد.  اگر امکان دريافت گزارش متخصص 

يا گواهی به عنوان مثال برای سمعک، عينک يا درمان های 
بيشتر وجود دارد، آن را با خود به اداره سوسيال بياوريد.

اگر درخواست شما برای گواهی درمان رد شد، توصيه 
می کنيم هميشه با يک مرکز مشاوره يا شورای پناهندگی 

(Flüchtlingsrat) تماس بگيريد.  هميشه داليل رد  درخواست را 
به صورت کتبی با خود داشته باشيد و اين اطالعيه ها (پاسخ 

درخواست) را در جلسات مشاوره همراه خود داشته باشيد. 
همچنين توجه داشته باشيد که اغلب فقط چند روز فرصت 

داريد که به رد درخواست خود اعتراض کنيد («مدت زمان 
اعتراض»).

اگر نياز به درمان پزشکی توسط متخصص داشته باشم چه 
اتفاقی می افتد؟

شما بايد هميشه ابتدا به پزشک خانواده خود مراجعه کنيد. 
او می تواند شما را به يک متخصص ارجاع دهد. سپس يک 

برگه ارجاع دريافت خواهيد کرد که بايد مانند گواهی درمان به 
پزشک متخصص ارائه دهيد. اداره سوسيال بايد با اين موضوع 
موافقت کند. اداره سوسيال می تواند از يک پزشک رسمی نظر 

تخصصی بخواهد.
همچنين ممکن است از شما خواسته شود که در اداره سوسيال 
حاضر شويد و در مورد برگه ارجاع با شما صحبت شود. اين 

کار طبق قانون الزامی نيست.

من حق چه نوع درمانی هايی را دارم؟ 
اغلب گفته می شود که طبق بخش § AsylbLG 4، فقط بيماری 

های حاد و شرايط دردناک مستحق درمان پزشکی هستند. شايد 
خودتان قبال اين را شنيده باشيد. اما پاراگراف های ديگری 

نيز وجود دارند که مراقبت های سالمتی را تنظيم و اجرا می 
کنند، به عنوان مثال AsylbLG 6 §. شما از حق مزايای زيادی 
در AsylbLG برخوردار هستيد که فراتر از درمان شرايط حاد 

است.
شما حق درمان را داريد: 

هميشه هنگام بيماری های حاد• 
هميشه هنگام بيماری هايی که نيازمند درمان های • 

ضروری هستند، از جمله بيماری های مزمن
هميشه هنگام بيماری های مزمن که در صورت عدم • 

درمان حاد می شوند
هميشه هنگام بيماری هايی که با درد همراه هستند• 
هميشه هنگام بيماری هايی که، درمان آنها برای اطمينان • 

از سالمت ضروری است، ازجمله بيماری های مزمن و به 
ويژه روحی و روانی 

شما همچنين به طور کامل حق اين موارد را داريد:
خدمات دوران بارداری و زايمان، از جمله کمک مامايی • 

و مراقبت های پرستاری
مراقبت های پس از زايمان و امکانات اوليه برای • 

نوزادان
واکسيناسيون رسمی توصيه شده برای کودکان و • 

بزرگساالن، از جمله در برابر کزاز، ديفتری و فلج اطفال
معاينات پيشگيرانه ضروری پزشکی • 

اين ليست حداقل هايی هستند که شما حق دريافت آنها را داريد. 
در مورد شخص شما، حق شما حتی ممکن است بيشتر باشد. 

یکشزپ یاه تبقارم طقف تارادا زا یرايسب ،هنافسأتم 
ميمصت اه هاگداد ،لاح نيا اب .دنهد یم هئارا ار یدودحم 

یعقاو و ینوناق روط هب دنناوتب اه نامرد رثکا هک دنا هتفرگ 
.دنشاب زاجم

قح تسا نکمم هک ینامرد تحت هک دينک یم ساسحا رگا 
ًافطل ،ديا هتفرگن رارق ديشاب هتشاد نآ  اي هرواشم زکرم هب 

هشيمه .دينک هعجارم (Flüchtlingsrat) یگدنهانپ یاروش 
ديشاب هتشاد دوخ اب یبتک تروص هب ار تساوخرد  در ليالد 
هرواشم تاسلج رد ار (تساوخرد خساپ) اه هيعالطا نيا و 

ًافطل .ديشاب هتشاد دوخ هارمه  رد هک ضارتعا تلهم هب 
.دينک هجوت زين تسا هدش رکذ هيعالطا 

من خارج از درمان های فوری حق چه مزايايی را دارم؟ 
ساير خدمات عبارتند از: 

داروها و بانداژهای مورد نياز برای درمان• 
وسيله کمکی مانند پروتز(اندام مصنوعی) يا ماسک • 

پزشکی دهان و بينی 
درمانهای ضروری و دوره نقاهت ، پرستاری و • 

کمک های خانگی ، خدمات درمانی و تکميلی برای توانبخشی 
مانند هزينه های اقامت بستری

هزينه سفرهای مورد نياز برای درمان پزشکی• 
هزينه های مترجم زبان مورد نياز • 

در مورد شخصی شما ممکن است مزايای ديگری نيز وجود 
داشته باشد، که شما حق آن را داريد.

اداره سوسيال در مورد بسياری از اين مزايا تصميمات کلی 
نمی گيرد، بلکه به صورت موردی تصميم می گيرد. ممکن 

است الزم باشد داليل و شواهدی مبنی بر ضروری بودن اين 
خدمات ارائه دهيد. اگر در اين مورد مطمئن نيستيد، لطفا به 

يک مرکز مشاوره يا شورای پناهندگی مراجعه کنيد.
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اينکه شما يک گواهی درمان فردی يا 
يک گواهی درمان سه ماهه دريافت 

می کنيد، بستگی به ناحيه ای دارد که 
مسئوليت شما را برعهده دارد. گواهی 

را هميشه از اداره سوسيال دريافت 
می کنيد. گاهی اوقات سازمان مسئول 

به شکل ديگری ناميده می شود، 
به عنوان مثال «آژانس مهاجرت» 
(Migrationsagentur) در منطقه 
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؟ديراد ینابيتشپ هب زاين اي ديراد یلاوس ايآ
:ديريگب سامت ام اب

شورای پناهندگان زاکسن-آنهالت e.V. يک سازمان غيردولتی است که برای حقوق بشر پناهندگان 
تالش می کند. ما می توانيم با البی گری، روابط عمومی و شبکه سازی با ديگران شما را در نگرانی  

و تقاضاهايتان حمايت کنيم و شما را به مشاوره های بيشتر ارجاع دهيم. 

من يک نسخه پزشکی برای دارو دارم – با آن چه کنم؟ آيا 
بايد هزينه آن را پرداخت کنم؟ 

معموالً دارو را در مطب پزشک دريافت نمی کنيد، بلکه 
بايد برگه های نسخه را به داروخانه ارائه دهيد. شما نيازی 
به پرداخت نداريد. معافيت از هزينه های نسخه به صورت 

خودکار توسط ناحيه (Landkreis) ارسال می شود و در برگه 
نسخه نيز درج می شود. 

مزايای من طبق AsylbLG 1a § کاهش يافته است – آيا من 
همچنان حق دريافت مراقبت های پزشکی را دارم؟ 

بله، اگر به درمان برای ناراحتی (درد) يا بيماری حاد نياز 
داريد، می توانيد (و بايد!) همچنان به پزشک مراجعه کنيد. 
حتی اگر طبق 1a AsylbLG§ مزايای شما کاهش يافته است. 

اداره سوسيال هزينه های آن را تقبل می کند.
اين امکان وجود دارد که برخی از معالجات پزشکی توسط 

اداره سوسيال از شما دريغ شود. اين معموال ادامه درمان را 
شامل می شود. همچنين اين امکان وجود دارد که ديگر مجاز به 

دريافت خدمات بيشتر نباشيد. 
در تمامی اين موارد، کاهش يا محروميت از مزايا، تصميم 

(پاسخ درخواست) را به صورت کتبی دريافت کنيد و با مرکز 
مشاوره يا شورای پناهندگی تماس بگيريد. لطفاً به مهلت 

اعتراض که در آن ذکر شده است نيز توجه کنيد. 

درصورت وجود مشکل به چه کسی می توانم مراجعه کنم؟ 
مراکز مشاوره يا مشاوره و پشتيبانی جداگانه، دفاترمحلی 
(lokale Büros) و خدمات سيار (mobile Services) هستند 

(مانند کاريتاس Caritasو...) جاييکه که می توانيد در مورد 
نگرانی هايتان درباره قانون و مزايای پناهندگی صحبت کنيد. در 

آنجا از مددکاران اجتماعی برای ارسال درخواست يا رسيدگی 
به مشکالت، کمک دريافت خواهيد کرد. اگر به مشاوره حقوقی 

يا وکالت نياز داريد، مراکز مشاوره به شما در يافتن وکيل 
کمک می کنند. می توانيد ليستی از آدرس ها و نحوه ارتباط را 

به صورت آنالين در اين آدرس بيابيد:
www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und- 

beratungsstellen/kontakte-landesweit

MediNetze گروه هايی از داوطلبان و فعاالن هستند که برای 
افراد فاقد مدارک، مشاوره و ارجاع پزشکی سازماندهی 

می کنند. در زاکسن-آنهالت MediNetze در مگدبورگ و هاله 
وجود دارد:

www.medinetz-magdeburg.de 
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https://refugeephrasebook.de/medical-phrases/ 
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