
 

 

 

 

 

 

 

 کې، صورت په حالت بېړني طبي د

 ته مامطابق  وضعیتد  زما چې څوک وهم زنګ ته 112 یا 15 زه
 .کوي الرښوونه

  

 

 زه ناروغه يم

 

 درملنه چيرته وکړم ؟
 او زه چيرته الړ شم ؟

 
 وموممپه دغه ویب ادرس متخصصینو لیست  یياو روغتیابیال بیلو ادارو د  چې ماته نږدې زه کولی شم

esante.ameli.frrihttp://annua 

 

 

 

 

 

 د پوهې لپاره
 

 

 : محرميت طبي او تبعيض بې
 ينش( نور او ډاکټران، غاښونو د ،اننرس ډاکټران،)سلکیان م روغتیا د

. يوکړ انکار څخه درملنې د ستاسو امله لهد اصل نسل  ستاسو چې کولی
 حالتد  روغتیا د ستاسو هم ته چارواکوچې  حتی نورو خلکو ته او دوی

 .دي منع هم څخه ورکولو معلومات اړه په

 
 ډاکټرعالج کوونکې 

 غوره اکټرډ یو باید تاسود پیسو بیرته ترالسه کولو لپاره،  او درملنې ښه د
 رېمشو لومړي خپل د. وي مسؤل تعقیب طبي د ستاسو به چې څوک کړئ

 .وغږیږئ وسره اړه په دې د پرمهال
 

 ستاسو او کولو ترالسه معلوماتو بشپړ د پرته درملنه یا عمل طبی ډول هیڅ
 ..نشي کیدی ترسره پرته کولو ترالسه رضایت

 

 

 

 

  په روغتون کې 
 

 په بيړني حالت کې
 وخت ټاکلو ورسته. د لپاره،ومشور متخصصينو یا ځینو معاینو د

 

 درملنه تاسوس چې چیرېهغه ځايونو کې  په

وي څه هروړيا کیږي، که ستاسو حالت   
 

لپاره جوړ  السرسي ته پاملرنې روغتیا د لپاره، وپاملرن طبي ټولو د
 .الړشئ ته (PASS)شوو پرمنانس 

 کم څخه کلونو 6 د يې عمر چې لپاره ماشومانو او ميرمنو اميندوارو د
 .کې مرکز PMI د:  وي

 .(CLAT) کې مرکز ضد په رنځ نري د:  لپاره رنځ نري د
 .کې CeGIDD په:  لپاره سکرينينګ STI او هيپاټايټس ،HIV د
 ېک مرکزپه  پالن فامیلي د:  لپاره تحويلد وسيلود  مخنيوي حمل د د
(CPEF). 
 .کې CSAPA په : لپاره روږدو د
 .کې انجمنونو ځانګړو په

 

 

 

روغتون څخه بهر د يو طبي مسلکي سرهد   
 

 "متخصص عمومي" د شئ کولی تاسو لپاره، ستونزې روغتيايی هرې د
 درمل هغه او کوي معاینه تاسو به چې څوک وکړئ مشوره سرهډاکټر 

 "متخصص" تاسو به هغه. تاسو ته به لیکي لرئ اړتیا ورته تاسو چې
 که ويک راجع ته( نور او فزیوتراپیست، نرس،) یالمرست طبي یا ډاکټر
 .ولرئ اړتیا ته پاملرنې یا معاینې اضافي تاسو

 

 په درملتون کې
 

 شویلیکل  لخوا روغتون یا ډاکټر د چیرې که لپاره، پيرودلو درملو د
 یا نه وي لیکل شوۍ وي

 .لپاره لټولو مشورې د

 

 

په غاړه  لخوايي بيمې روغتيا د ستاسو پاملرنهطبي  شوی تاديه

 وګورئمه پاڼه 2 لپاره کولو ترسره پروسيژرونو د:  شي کيدیاخيستل 

 

 

 

http://annuairesante.ameli.fr/


 

 

 

 

 لپارهیو وګړي   د اروپایی اتحادیې څخه بهر د کوم هیواد داو قانوني حالت کې   په منظم
 اګست 2020

 

 

 ؟ې شئ رالسه کولبیمه تروغتیا تاسو څنګه د تادیه کولو لپاره د لګښتونو  پاملرنې خپل طبي د
د طبي پاملرني او عالج ټول لګښتونه او هم ستاسو د فامیل د طبي پاملرني او عالج ټول  ستاسومطابق کوم چې ستاسو د وضعیت  څخه ګټه پورته کړئد بیمې  تاسو کولی شئ د روغتیامګر  ېوړیا ند او عالج پاملرنهطبي په فرانسه کې، 

او  www.ameli.fr( یا په نده شمیره )وړیا شمیره 3646فنډ( یا د تلیفون له الرې په  لومړې )ستاسو د اوسیدو ځای کې د روغتیا بیمې څخه د معلوماتو او فارمونو غوښتنه وکړئ CPAM د خپل لګښتونه یا د لګښتونو یوه برخه په غاړه اخلي.
fr.www.complementaire-sante-solidaire.gouv 

 سندونو او رسیدونو ي او د مالتړسره   ډکولوورمو په تاسو د فستاسو غوښتنه ال د څیړنې په مرحله کې وي، نو حتی که تاسو الهم غوښتنه نه وي کړې یا  : پاملرنې ته اړتیا لريطبي ستاسو ماشومان چیرې  که
 پاملرنه شي.تر ژره طبي  دوی ژرد ترڅو ، غوښتنه وکړئڅخه  CPAMپه ضمیمه کولو سره د 

 ژر تر ژره د یوې ادارې یا ورکړئ یا ادرس پته هتاسو باید یو ثابت (د بیلګې په توګه  :CCAS)  خپل خطونه ترالسه کولې شئ، که چیرې  تاسو چې چیرې غوښتنه وکړئڅخه یوه داسې پته یا د داسې ادرس
 بې کوره یاست. تاسو 

 مهمې نکتې

 : واخلئبیمې  2تاسو باید  لګښتونه مالتړ شي، نو پاملرنې. په دې غرض چې ستاسو د طبي لرئیا کارت تاسو د اوسیدو جواز 

 ه :بیمیي روغتیاناروغۍ  ستاسو د( 1

یوه ټوټه ترالسه  تاسو به د کاغذنو بیا  ئ. یوځل چې ستاسو غوښتنلیک ومنل شي،وضمیمه کورسره  سندونهي فورمه غوښتنه کوئ او غوښتل شوي مالتړد څخه  CPAMتاسو د ه تاسو ته بیرته درکوي. برخیوه  لګښتونود تاسو د روغتیا بیمه سدا 
 نورو ته وړاندې کړئ. داسې  اوته،  ، درملتونته ، روغتونته ډاکټرد خپلو لګښتونو د بیرته اخیستلو لپاره  تاسوبه  کوم چېپیژندل کیږي،  کارت" په نامهیتال "و به یو کارت کړئ چې دبیا او  کړئ چې د "حقونو تصدیق" په نامه پیژندل کیږي،

 یا تکمیلي بیمه : ستاسو اضافي( 2

 مطابق د لګښتونو بیرته ترالسه کونه ټول په ټوله هم کیدې شي او یوه برخه یئ هم.  ستاسو د سرچینو د کچې او ستاسو د غوره شوي تړون کړئ،توګه خپل لګښتونه بیرته ترالسه ښه تاسو په ډیر  تاسو ته اجازه درکوي چېبیمه دا 

 روغتیا سالیډاریټي تکمیلي تاسو کولی شئ د  : تاسو ټیټ عاید لرئچیرې  که(C2S) کې........ تاسو به پیسې نه ورکوئ،  ستاسو  درملتونپه  ،کې روغتونپه  ،ته ډاکټرلخوا د کوم مالي ګډون پرته.  ستاسو،  څخه وړیا ګټه واخلئ
 فورمې غوښتنه وکړئ. څخه د CPAMخپل  به په مستقیم ډول ورکړل شي. دلګښتونه 

  د  بیا هم تاسو : ستاسو عاید یو څه لوړ ويچیرې کهC2S  ،خپل  دګډون کوئ او نا نه کوئ.  تاسو ماليدا بیمه هم هغه ده که چې ستاسو په عمر پورې اړه لري. کوم  ئګډون کوتاسو مالي خو که چیرې څخه ګټه پورته کولی شئ
CPAM فورمې غوښتنه وکړئ. څخه د 

  دC2S څخه معلومات ترالسه بیمه کمپنیو  د توګه مستقیمپه   چې د خپلې طبي پاملرنې د لګښتونو بیرته ترالسه کولو لپاره یو تادیه شوې بیمه واخلئ. تاسو کولی شئ نو ډیر لوړ وي :   ستاسو عاید یرېچ که څخه ګټه پورته کولو لپاره
 کړئ.

 : لرمیا وظیفه  زه په فرانسه کې کار : زه په یو بل حالت کې یم
ې کورن، RSA)ترالسه کوم  یا ټولنیزه ګټهزه یوه کورنۍ 

 : (... AAH ،هد کور مرستاالؤنس، 

د کورنۍ په فرانسه کې د یو کس زه کډوال / زده کونکی / 
 :یي بیمه لرم روغتیایوه  غړي یم چې

څخه د غوښتنې وړاندې، په فرانسه کې د  CPAMد خپل 

 .انتظار وکړممیاشتو زیات  3د  زه بایداوسیدو وروسته، 

 .موفایل سره د استوګنې ثبوت ضمیمه کخپل  زه به د

 یم.بیمه شوی  زه د خپل فعالیت له پیل څخه
، زه د خپل انتظار کولو پرته میاشتو 3په فرانسه کې د 

CPAM  غوښتنه کوم.څخه 

فرانسې ته د رارسیدو وروسته، زه د روغتیایي بیمې څخه 
انتظار کولو  میاشتو 3په فرانسه کې د ګټه پورته کولې شم. 

 غوښتنه کوم.څخه  CPAM، زه د خپل پرته

فرانسې ته د رارسیدو وروسته، زه د روغتیایي بیمې څخه 
انتظار کولو  میاشتو 3په فرانسه کې د ګټه پورته کولې شم. 

 غوښتنه کوم.څخه  CPAM، زه د خپل پرته
 

 : (سره هم وي تاسویوه کاپي به  )چېد غوښتنې فایل جوړولو لپاره  بیمېیي د روغتیاپه دفتر کې  CPAMد خپل 
  وي هم بیمه شي. څوک چې په فرانسه کې ژوند کوي ترڅو دو کسانو نومونه هم لیکئ کوم چې په تاسو متکي دي او ټولو هغه خپلبه په فورمو کې د تاسو 
 خوا سند یوې ټولنې ل د تلیفون بیلونه، د ډاکټر لخوا نسخه، درسید،  : د کرایه د خپل نوم او نیټې سره )د مثال په توګهنو  ي،لرئ، که اړتیا ووشواهد ورکد خپل شتون ټول میاشتو څخه زیات  3د  په فرانسه کېبه  تاسو

 ، او داسې نور(.

 ستاسو لګښتونه بیرته تادیه شي. ، نو چېاو که امکان ولري ،مطالعه شي ستاسو فایل د لومړیتوب په توګهسره وي، ترڅو  تاسو چیرې که ،ضمیمه کوئ هم درملنې بیلونه ېد خپل به تاسو 
 

 


