
 1بند  264ماده در برابر بازپرداخت هزینه ها طبق نیستند برای کسانی که مشمول بیمه پزشیک تغییر در مراقبت های 

ی اجتمایع توافقنامه اولیه آیالتی بعد از تاری    خ طبق قانون حقوق پناهجویان  1a ،1مواد  در ارتباط با  V قانون تامیر

01.10.2022 

 

 ،انیخانم ها و آقا

یا در صورت مراجعه به یک پزشک یا یک بیمارستان، شما مجبور بودید که یک ورقه بیماری تا کنون 

(Krankenschein را در آنجا ارائه کنید ) . از اتوماتیک به طور را  ورقه بیماری نیااداره مهاجرت و ادغام شهر کرفلد

 واهد کرد. خ ییر تغ 2022اکتیر  . 1تاری    خ  از  امر  نی. اکرد   شما ارسال یمبه پست  قیطر 

 

ونییک بیمه با کارت ورقه های بیماری کرد.   د ینخواه افتیدر ورقه بیماری را  چیه گر یاین، شما دپس از  سالمت الکیی

ون  نیاشما شود. اما  یم نیگز یپناهندگان جا یبرا سالمت  مهیاز صندوق ب ندهیسال آ در سالمت را بیمه  کیکارت الکیی

کت ز  کتسالمت  مهیکرد. صندوق ب  د یخواه افتی( در SBK) منسیشر  شما گوایه یبرا ندهیچند روز آ یط منسیز  شر

ا ا ی یمار یکند تا در صورت ب  ارسال یم ضی یتعو  رده مراجعه ک مارستانیبیک پزشک و یا یک به  یاضطرار  طیدر شر

 ( استفاده کنید. Krankenscheinاز این گوایه تعویضی یم توانید مانند ورقه بیماری ). بتوانید 

 

SBK –  01.10.2022در صورت پرسش ها در مورد بیمه سالمت بعد از تاری    خ 

 مسئول تماس: خانم اینا اوبهولس

  ina.obholz@sbk.orgایمیل:                   205 – 101 90 0211/17تلفن: 

ایس -بونگرت-، کالوسدفیی دوسلدورف  دوسلدورف 40468، 6اشیی

 15:00 – 09:00ساعت  جمعه –اوقات کار: دوشنبه 

 

SBK –  ایس   47799اوقات کار در  32کرفلد، هانزا شیی

 12:300 – 08:00وقت: ساعت    07.10.2022تاری    خ: 

 12:300 – 08:00وقت: ساعت    03.11.2022تاری    خ: 

 

خود را  رسیم فهیبتواند وظآنها ارسال کند تا  SBKشما را به خصویص اطالعات  د ی، شهر کرفلد باجریان این فرایند در 

 شود.  انجام یماطالعات حفاظت از احکام قانون  تیبا رعا امر  نید. انانجام ده

 

 با درود فراوان

 

 مهاجرت و  ادغام گروه تخصض

mailto:ina.obholz@sbk.org

