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هل أنت من المهاجرين أو الالجئين الذين
وصلوا حديثاً إلى أستراليا؟

يقدم لك هذا الكتيب معلومات حول الخدمات الصحية في
والية نيو ساوث ويلز.
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البطاقات الصحية
(Health Cards)

 مديكير
(Medicare)

  المديكير هو نظام التأمين الصحي الحكومي في
أستراليا.

للحصول على بطاقة مديكير:

١. اتصل على الرقم 011 132 لالستفسار
عن أقرب مكتب مديكير لك.

   ٢. توجه إلى مكتب المديكير واطلب رزمة المعلومات
.(Welcome Kit) الترحيبية 

 ٣. أكمل استمارة للحصول على بطاقة مديكير، ولهذا
 الغرض عليك أن تبرز جواز سفرك ووثيقة إثبات

  هوية أخرى كما أنه من الممكن أن يطلب منك إبراز
وثائق سفرك.

يدفع المديكير جزءاً من الكلفة أو الكلفة
اإلجمالية عندما:

•  تقوم بزيارة األطباء المحليين واالختصاصيين

•  تكون مريضاً عاماً في مستشفى حكومي

•  تجري فحصاً للعيون على يد أخصائي فحص البصر

•  تجري تصويراً إشعاعياً أو تحاليل مخبرية. 

وإذا كان طبيبك يتقاضى رسم االستشارة
مباشرة من مديكير تكون زيارتك مجانية حيث
يدفع له مديكير رسم االستشارة الطبية. أما إذا
كان طبيبك ال يتقاضى رسم االستشارة مباشرة
من مديكير، فعليك دفع الرسم له أوالً ومن ثم

استرجاع جزء من المبلغ من مديكير.

بطاقة الرعاية الصحية 
(Health Care Card)

تقدم سنترلنك بطاقة الرعاية الصحية أو بطاقة
التخفيضات لألشخاص الذين ال يكسبون الكثير
من المال أو الذين ال يكسبون أي مال ويتلقون
بعض المساعدات أو المعاشات التقاعدية من

الحكومة.

تساعد بطاقة الرعاية الصحية أو بطاقة 
التخفيضات على تغطية تكاليف:

األدوية التي يصفها الطبيب  ·

خدمات اإلسعاف  ·

عالج األسنان في عيادات طب األسنان الحكومية  ·

للمزيد من المعلومات اتصل بمركز تلقي

االتصاالت المتعدد اللغات لدى لسنترلنك على
الرقم 202 131.

تذكر أن تحمل بطاقة مديكير أو
بطاقة الرعاية الصحية أو بطاقة

التخفيضات معك في جميع
األوقات.
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المترجمون الشفهيون 
المحترفون

(Professional Interpreters)

 إذا كنت ال تتكلم اإلنكليزية أطلب دائماً حضور
  مترجم محترف حيث يفضل عدم استخدام أحد أفراد
 العائلة. تتوفر خدمات الترجمة عند زيارة الطبيب أو
  المستشفى أو مركز صحة المجتمع أو مركز الطفولة

المبكرة. وهذه الخدمات مجانية وتتسم بالسرية.

إذا كنت بحاجة لمترجم:

اتصل واحجز موعداً مع الطبيب أو العيادة ·
الصحية

أخبر موظف/ة االستقبال أنك بحاجة إلى مترجم،   ·
وسيحاولون استدعاء مترجم مجاناً لك. وسيكون 
المترجم متوفر عبر الهاتف أو متواجد معك في 

الغرفة أثناء الزيارة. 

يمكنك أيضاً االتصال بخدمة الترجمة
الهاتفية (TIS) على

وطلب االتصال
بأية خدمة تحتاجها.

13 14 50 الرقم
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اإلسعافً
(Ambulance)

 يقدم موظفو اإلسعاف خدمة اإلسعافات األولية، وقد 
 يقومون بنقلك إلى المستشفى. إذا كنت تحمل بطاقة

 الرعاية الصحية تكون خدمة اإلسعاف مجانية. أما إذا
  كنت ال تحمل بطاقة الرعاية الصحية فعليك أن تدفع

مقابل الخدمة.

”

إذا كنت ال تتكلم اإلنكليزية:
أخبر عامل الهاتف ما هي اللغة التي ·

تتكلمها

انتظر حتى يقوم عامل الهاتف بإيصالك ·
  (TIS) بخدمة الترجمة الهاتفية 

ال تقفل الخط

إذا كنت تتكلم اإلنكليزية:
أجب على أسئلة عامل الهاتف حول:

•  إسمك

•  رقم هاتفك

•  نوع الحالة الطارئة

في الحاالت الصحیة الطارئة

١
اتصل بالرقم 000

٢
: عندما يسألك عامل الھاتف إذا كنت تريد اإلطفاء أو الشرطة أو اإلسعاف، قل لهم

اإلسعاف”

۳

حاالت الطوارئ
(Emergencies)

الذهاب إلى قسم الطوارئ
  لمعالجة المشاكل الصحية غير الخطرة عليك الذهاب

إلى طبيبك المحلي.

أما في الحاالت الصحية الطارئة فيمكنك التوجه إلى
 قسم الطوارئ في أقرب مستشفى حكومي.

  تفتح أقسام الطوارئ على مدى ٢٤ ساعة، سبعة أيام
  في األسبوع ويتواجد دائماً أطباء وممرضون في

 الخدمة.

 قد يكون عليك االنتظار بضع ساعات في أقسام
  الطوارئ إذ يتوجب الكشف على المرضى األشد

مرضاً أوالً.
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االعتناء بصحتك
(Looking after your health)

الخدمة الصحية لالجئين في
نيو ساوث ويلز

(NSW Refugee Health Service)

 إذا كنت قد أتيت إلى أستراليا بصفتك الجئ أو إذا
  كنت تطلب اللجوء، يمكنك االتصال بالخدمة الصحية

لالجئين للحصول على:

تقييم صحي مجاني  ·

معلومات حول الخدمات الصحية في نيو ساوث ·
ويلز  

معلومات حول األطباء المحليين في منطقتك.  ·

 تتوفر خدمة الترجمة مجاناً. عند زيارة عيادة صحة
 الالجئين عليك إحضار قائمة بجميع األدوية التي

تتناولها، أية سجالت طبية تملكها
وبطاقة مديكير (إذا كنت تملك واحدة). اتصل

 بالرقم 0770 9794.

زيارة الطبيب المحلي أو
طبيب الصحة العامة

(Visiting the local doctor or  
General Practitioner - GP)

 يقوم معظم الناس في أستراليا بزيارة الطبيب المحلي
 أو طبيب الصحة العامة إذا كانت لديهم مشاكل

صحية. تسمى مكاتب أطباء الصحة العامة عيادات
جراحية أومراكز صحية.

 اسأل أحد أبناء جاليتك ما إذا كان يعرف طبيباً يتحدث
 لغتك. إذا كان طبيب الصحة العامة الذي تزوره ال

  يتحدث لغتك، بإمكانه أن يوفر لك مترجم عبر الهاتف
مجاناً.

قد يستدعي الطبيب أحياناً مترجماً إلى العيادة.
في هذه الحالة ينبغي حجز موعدك وطلب

 المترجم قبل أسبوعين.

عندما تقوم بزيارة طبيبك عليك أن تطلب منه
معلومات حول مشاكلك الصحية وكيفية

عالجها. في حال لم تشعر بالرضى تجاه طبيبك
يمكنك مراجعة طبيب آخر.

لمعرفة مكان أقرب طبيب صحة عامة لك
ابحث في دليل الهاتف تحت عنوان الممارسون

الطبيون (Medical Practitioners). يمكنك
الحصول على موعد عبر الهاتف لدى معظم

األطباء.

إذك انت قد أتيت إلى أسترالب ايصكفت الي 
ئجمكنك التاصاب لالخدمة الصحية للاجينئ في 
نيو ساوث ويلز للخضوع لفحص طبي. تتوفر 

خدمة الترجمة مجانا
اتصل بالرقم  97940770

للحصول على موعد .
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زيارة الطبيب االختصاصي
(Seeing a Specialist)

 قد يحيلك طبيب الصحة العامة إلى طبيب اختصاصي
 إذا كنت بحاجة للمزيد من الفحوصات أو العالج،

  فمثالً إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب قد يلزمك
أن تزور اختصاصي في أمراض القلب.

لزيارة الطبيب االختصاصي يتعين عليك:

الحصول على رسالة إحالة من طبيب الصحة ·
العامة

حجز موعد·

 معظم األطباء االختصاصيين ال يستوفون رسم
 االستشارة من مديكير إال أن بعضهم يستوفون الرسم

من مديكير إذا كان الشخص يحمل بطاقة الرعاية
 الصحية.

 إذا أراد طبيب الصحة العامة إحالتك إلى اختصاصي
 اسأله عن التكلفة، وإذا كانت التكلفة باهظة اطلب منه

 أن يحيلك إلى عيادة في مستشفى حكومي. سيتعين
  عليك االنتظار لفترة أطول لكن الزيارة ستكون

مجانية إذا كنت تحمل بطاقة مديكير.

(Medicines) األدوية
 قد يصف لك الطبيب بعض األدوية بموجب وصفة.

 طبية عليك أن تأخذ الوصفة الطبية إلى الصيدلية. هناك
 بعض األدوية، كالمضادات الحيوية، التي ال يمكن

،

للحصول علیھا إال من خالل وصفة طبیة. علیك أن تبرز 
للصیدلي بطاقة المدیكیر وبطاقة الرعایة الصحیة أو بطاقة 
ت إذا كنت تملك واحدة. تكون كلفة األدویة أقل    التخفیضا

  لحاملي بطاقة الرعایة الصحیة أو بطاقة التخفیضات.

عندما تنفق مبلغا محددا من المال في شراء األدویة ، حینھا 
تدفع ثمنا أقل مقابل أیة أدویة أخرى تحتاجھا في تلك السنة.

المستشفيات الحكومية 
(Public hospitals)

 العالج في المستشفیات الحكومیة مجاني لحاملي بطاقات 
المدیكیر (عندما یعتبر الشخص مریضا عاما). یتم عالج 
المریض العام في المستشفیات الحكومیة من قبل األطباء 

واإلختصاصیین العاملین في المستشفى.

دور الممرضون/الممرضات في
أستراليا

(The role of nurses in Australia)

الممرضون األستراليون مهنيون على مستوًى
عال من التدريب في مجال الرعاية الصحية.
معظمهم يتخصصون في مجاالت معينة من

مجاالت الرعاية الصحية كاألمهات والمواليد
(قابالت قانونيات)، األطفال (ممرضات

الطفولة المبكرة)، أو الصحة النفسية
(ممرضو/ممرضات الصحة العقلية).

يعتني ممرضو وممرضات صحة الالجئین 
اللذین یعملون مع خدمة صحة الالجئین في نیو 

 NSW Refugee Health) ساوث ویلز
Service) في سیدني أو في عیادات أخرى 
. في أرجاء الوالیة، بالالجئین القادمین جدیثا
یشرف العدید من الممرضین والممرضات 
المتخصصون على مرضاھم في عیاداتھم 

الخاصة دون وجود طبیب. وبإمكان بعضھم 
طلب الفحوصات ووصف الأدوية وإحالتكم إلى 

اختصاصيين في مجاالت الرعاية الصحية.
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خدمات طب األسنان الحكومية
(Public dental services)

 إذا كنت تحمل بطاقة الرعاية الصحية أو بطاقة
 التخفيضات يمكنك االستفادة من خدمات طب األسنان

 الحكومية، كما يحق لجميع األطفال والطالب دون سن
  الثامنة عشرة االستفادة من خدمات طب األسنان

الحكومية المجانية.

 هناك العديد من عيادات طب األسنان الحكومية في
 والية نيو ساوث ويلز، ولدى هذه العيادات لوائح
 انتظار لمن يرغب بتلقي العالج. إذا أردت زيارة

  عيادة طب أسنان

·   الاتصال بخدمة المعلومات وتلقي طلبات علاج 

ك.   عنك وعن مشكلة أسنان

  ترتب لك العیادة أول موعد لمعرفة احتياجاتك.

إذا كنت ال تحمل بطاقة رعاية صحية أو بطاقة
تخفيضات يتوجب عليك الذهاب إلى عيادة طب

أسنان خاصة.

خدمة المعلومات وتلقي
طلبات عالج األسنان

Sydney/South Western Sydney 
✆ 1300 559 393

Western Sydney/Nepean Blue Mountains 
✆ 1300 739 949

South Eastern Sydney and Illawarra 
✆ 1300 134 226  |  ✆ 1300 369 651

Northern Sydney Central Coast
✆ 1300 651 625  |  ✆ 1300 789 404

Hunter New England/Mid North Coast/ 
Northern NSW 

✆ 1300 651 625

Southern NSW/Murrumbidgee 
✆ 1800 450 046

Western NSW/Far West
✆ 1300 552 626

(Oral Health Intake األسنان في منطقتك
and Information Service)           

 اإلجابة على اآلسئلة التي  یطرحھا علیك الموظف ون

: إذا كنت لا تتكلم اإلنكلیزیة

اتصل بخدمة الترجمة الھاتفیة (TIS) على الرقم 
450 131 قبل اإلتصال بخدمة المعلومات وتلقي 
طلبات عالج األسنان في منطقتك. علیك أن تعطي 

عامل/ة الھاتف الرقم الذي ترید أن تطلبھ.

حكومية عليك:



NSW Health Care System Information Booklet  |  9  

مراكز صحة المجتمع
(Community Health Centres)

 باإلضافة لطبيب الصحة العامة يمكن لمراكز صحة
 المجتمع أن تقدم لك المساعدة فيما يتعلق ببعض

  المشاكل

في مراكز صحة المجتمع يمكنك أن تقابل:

عاملين اجتماعيين أو معالجين نفسانيين يقدمون ·
خدمة اإلرشاد والنصح والمؤازرة االجتماعية 

لمشاكل الكحول والمخدرات مثالً.

ممرضين/ممرضات مجتمعيين مدّربين خصيصاً ·
لتقدیم المساعدة لألھل واألطفال وكبار السن. 

دة            معالجین فیزیائیین یمكنھم تقدیم المساع

 بعد المرض أو اإلصابة.

    معالجي نطق یمكنھم مساعدة األطفال الذین
يعانون من مشاكل في النطق.

يتواجد غالبا في مراكز صحة المجتمع عاملون 
صحیون من خلفیات حضاریة متعددة لتقدیم 
المساعدة للجالیات اإلثنیة المحلیة. قد ینطبق 

رسم رمزي على بعض الخدمات.

خدمات صحة النساء
(Women’s health services)

 تقدم مراكز صحة النساء المعلومات والنصائح للنساء
 حول مواضيع عدة مثل صحة الجهاز التناسلي

 واألمراض الجنسية المعدية والعنف العائلي وفحص
 مسحة عنق الرحم وفحص الثديين ومشاكل الدورة
  الشهرية وانقطاع الطمث. ولدى هذه المراكز عدة

مجموعات دعم للنساء.

إذا كان ھناك شخص یعتني بك أو 
شخص مقرب منك ، یسبب األذى 

لك أو لعائلتك، أو یسبب لك 
الخوف، اتصلي بخط المساعدة 

الخاص بالعنف العائلي 
 Domestic Violence Help)

Line) في أي وقت على الرقم 
463 656 1800 یعتبر العنف 
العائلي جریمة في استرالیا ویجب 

حمایة العائالت منھ .

الصحية واالجتماعية.
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خدمات صحة األطفال
(Children’s health services)

هناك العديد من الخدمات التي تقدم المساعدة
لألهل الذين لديهم أطفال.

يوجد في مراكز الطفولة المبكرة ممرضات
بإمكانهن:

·   .مساعدة األھل في رعایة الموالید واألطفال  

.تقديم النصح بخصوص التلقيح.   ·

.ترتيب زيارت منزلية.  ·

إن تريسيليان (Tresillian) و كاریتان  
(Karitane) ھما منظمتان تقدمان المساعدة 

لألھل ولمقدمي الرعاية الذين يعتنون 
باألطفال دون سن الخامسة. ويمكنهما 

المساعدة:

·في مسألة اإلرضاع من الثدي  

·إذا كان طفلك ال ینام  

إذا كنت تشعرین بالحزن

م: ألخذ موعد یرجى اإلتصال على األرقا

97942300
او تریسیالن  91238999
   

كاریتان 

ھناك أیضا خط مساعدة األھل على الرقم 
1300272736

الخدمات الصحية
خدمة الشبيبة

Corner Youth Health Service (Bankstown) 
✆ 9796 8633

فريق صحة الشبيبة في فيرفيلد وليفربول
Fairfield /Liverpool Youth Health Team 

✆ 8717 1717
المركز الصحي

Kirketon Road Health Centre (Kings Cross) 
✆ 9360 2766

الخدمة الصحية للشبيبة في كانتربري
Canterbury Youth Health Service 

✆ 9787 0600  |  ✆ 9718 1485
Cellblock (Camperdown) 

✆ 9516 2233
فريق العمل مع المراهقين في المنطقة الغربية

Western Area Adolescent Team 
✆ 9881 1230

Traxside (Campbelltown) 
✆ 46 252525

مركز صحة الشبيبة في هاريس بارك
High Street Youth Health Centre (Harris Park) 

✆ 9687 2544
The Warehouse (Penrith) 

✆ 4721 8330
مركز صحة المجتمع للمراهقين المحتاجين في
Community Health Adolescents in Need 

(Wollongong) 
✆ 4226 5816

الخدمات الصحية للشبيبة
(Youth health services)

 يوجد في نيو ساوث ويلز مراكز صحية
لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين

 ١٢ و ٢٤ عاماً. تقدم هذه المراكز المساعدة 
 لألهل أيضاً، كما تقدم مراكز صحة الشبيبة

  التوعية الصحية والمعلومات والنصائح، وتتمتع
هذه الخدمات بالسرية. وهذه المراكز هي:
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 االعتناء بصحتك
 العاطفية

(Looking after your  
emotional health)

STARTTS
(خدمة  معالجة وإعادة تأهيل 

الناجين من الصدمات والتعذيب)
(Service for the Treatment and 

Rehabilitation of Torture and 
Trauma Survivors) 

 يعمل في ھذه الخدمة مرشدون یمكنھم مساعدة 
الالجئین واللذین كانو الجئین ممن تعرضوا للتعذیب 
أو لتجارب مفجعة قبل مجیئھم إلى أسترالیا. العدید 
من الموظفین یتحدثون بلغات مختلفة. اتصل على 

الرقم 6800 9646 
خدمات ستارتس مجانية وتتسم بالسرية.

مركز الصحة العقلية
 للحضارات المتعددة

[Transcultural Mental Health 
Centre (TMHC)]

 تتوفر هذا هلخدمة للأشخاا صلذي نينحدرون  من  
أصويغ لر ناطقة بالإنكيلزية، وقتده مذا هلخدمة  

المساعدة للأشخاا صلذي نيواجهون مشاكل نفسية أو  
يلقعة. يمكن للمركز أي نربت لك فحوصات نفسية  
وخدمة إرشاد قصيرا ةألمد. تيحدث موظفو المركز  

أكثر من خمسین لغة، وجمیع الخدمات مجانية وسرية      
یمكنك ااالتصال بمركز الصحة العقلیة للحضارات

المتعددة على الرقم  9116481800 

  خدمات الصحة العقلية
(Mental Health Services)

 إذا كنت تواجه مشاكل اجتماعية أو نفسية يمكنك
 أيضاً االتصال بخدمات الصحة العقلية المحلية حيث
 يمكنك التحدث إلى أطباء نفسانيين أو اختصاصيين

 بعلم النفس أو عاملين اجتماعيين يمكنهم مساعدتك أو
 مساعدة عائلتك. جميع هذه الخدمات مجانية وتتمتع
 بالسرية التامة. لمعرفة أقرب مركز لخدمة الصحة

 العقلية اتصل بأقرب مستشفى حكومي أو مركز صحة
اسأل طبيبك المحلي.  المجتمع أو
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الحقوق والواجبات
المتعلقة بتلقي

الرعاية الصحية
(Health rights & responsibilities)

يقصد بالعاملين في مجال الصحة األطباء
والممرضون/الممرضات واالختصاصيون في

علم النفس والمرشدون وغيرهم.

(Your rights) حقوقك
يتوجب على العاملين في مجال الصحة أن يشرحوا لك عن:

حالتك أو مرضك·

الفحوصات الطبية·

·   العالج

·   اآلثار الجانبیة أو المخاطر الناجمة عن العالج
يحق لجميع المرضى:

أن يعاملوا بعناية واحترام وكرامة·

أن يتم احترام معتقداتهم  وممارساتهم الثقافية ·
والدينية

الحصول على آراء طبية أخرى·

االطالع على سجالتهم الطبية الشخصية·

أن يتم االحتفاظ بسجالتهم الطبية بشكل سري وبعيداً ·
عن متناول اآلخرين.

يجب أن تعطي موافقتك على العالج قبل الحصول ·
عليه. في معظم األحيان تكون الموافقة شفهية، إال 

أن الموافقة الخطية مطلوبة لبعض اإلجراءات، 
كالجراحة مثالً.

يجب الحصول على موافقة الوالدين أو الوصي إذا ·
كان الطفل دون سن الرابعة عشرة

األطفال بين سن  ال ٤١ و ال ٦١  عاماً عادًة ·
يعطون موافقتهم باالشتراك مع أهلهم أو 

األوصياء عليهم، إال أنه بإمكانهم إعطاء الموافقة 
لوحدهم طالما أظهروا بأنهم يفهمون العالج 

المقترح فهماً كامالً.

اختيار سحب الموافقة ورفض تلقي أي عالج ·
إضافي في أي وقت من األوقات.

طلب المساعدة من المترجمين في مجال الرعاية ·
الصحية.

واجباتك
(Your responsibilities)

ب علیك: یتوج

·  إخبار العاملین في المجال الصحي بكل ما یتعلق
 صحتك

· إخبار العاملین في المجال الصحي إذا كنت تتانول 
 أیة أدوية أو كحول أو تبغ أو أية 

عقاقیر أخرى 

ال ١٤ و ال ١٦
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إذا كنت ال تتكلم اإلنكليزية اتصل
 بخدمة الترجمة الهاتفية

(TIS) على الرقم 450 131.

االلتزام بالمواعيد أو إخبار العاملين في المجال ·
الصحي في حال عدم تمكنك من حضور موعد 

ما، خاصة إذا كان قد تم حجز مترجم لك

احترام جميع سياسات المستشفى وممارساته·

عدم مضايقة أو إهانة أو تعريض أي شخص ·
لخطر اإلصابة بأذى جسدي أو نفسي.

كيفية تقديم الشكاوى
(How to make a complaint)

  في أستراليا يمكنك أن تقدم شكوى حول خدمة صحية
أو عامل في المجال الصحي.

 إذا حصلت مشكلة ما في عالجك أو رعايتك يتوجب
 على نظام الرعاية الصحية إخبارك بها بأسرع وقت

  ممكن وتقديم اعتذار وشرح ما حصل وإخبارك
  بالتأثيرات المحتملة وما سيتم القيام به لمنع تكرار

األمر.

  إذا كنت ال تزال غير راض عن األمر بعد التحدث مع
العامل في المجال الصحي:

اتصل بالمستشفى حيث تلقيت عالجك واطلب ·
 Patient) التحدث إلى موظف دعم المرضى

(Support Officer

أو اتصل بالمركز الطبي حيث تلقيت العالج ·
واطلب التحدث إلى المدير

أو اتصل بهيئة تلقي الشكاوى المتعلقة بالرعاية ·
 Health Care Complaints) الصحية

 Commission) على الرقم 
159 043 1800                         (اتصال مجاني).
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