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 الوكواون الاةط ال طون ةتوو  وذلو  لدوة  توجه الووااة  االستوتدال   الوىوون اوخ التو االح الىووطن الو  طون
ااةطو  ااتو ا  اوخ تو ن  ةاتوطن  إتوتةلط   لكو  ج طوه  225اجاالةطن علو  ال و و واوةاهوطر  ةتوو  اوو اة ال 

 .ت   هتة  اساتعالث( NHS)الو  طن الوىو  عل  الع ج ه  الاتتشدطالح التالاعن للت ان اوالا   2015
  التالاطخشةو 

 .اتتاةا  اخ طكوخ الىةف .  
 .طكوخ الاةاهق اتتاةا  اخ   .
 وع التأشطة  : 
 (.NHS)الاجال طن طتتوق الع ج الاجال   ه  الت االح الىون ( Tier 4) تأشطة   اللو .  

س طتتوق الع ج الاجال   ه  الت االح الىون ( or Short stay C-VISITOR )أشرة  6اائة تأشطة   . 
 .الاجال طن

س طتوتوق العو ج الاجوال   هو  التو االح الىوون (  Student Visitor) ةاتن لتتن أشرة أو أق  تأشطة   ·
 .الاجال طن

 طتعة  ال اللو لاتالئ ح قال و طن اذا ل  طت   هع كالهن الةتو  الع جطن قا  اغال ةتوه اةط ال طوال و التوو   ا لوو
 .تأشطة  ج ط  
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 طاكخ للااتعث التو   للالووطن ا لو تغ طن تكاللطف الت ان الع جطن، عل  أخ تكوخ الواللن 
وطاكخ التو   اذل  عخ  ةطق . اللوائح الا ظان لع ج الااتعثطختغ طه الاةضطن ضاخ اال 

:اعه اتوغالح ال لو عل  ال وو اآلت اةهوال  ( ال ا التأاطخ  -اتتدتالة ) لو   

 

  (الالووطن قا  اخ ع ه التعوط  وتطت ) وحديث رسمي طبي تقرير•

 اوقعال   التوةطة طكوخ أخ عل  الاةضطن، الواللن تشتطص تدالىط  طتضاخ

 الىوطن الةعالطن اؤتتن اخ واتتواال   الاعاللج ال اطو اخ

 الت  الاا طن الدتة  تتضاخ ادىلن عالجية خطة و تحويل خطاب•

 الا لوان والتكلدن الع ج طوتالجرال

 ال اطو وات  ارال استىال  واطال الح الىوطن الةعالطن اؤتتن/العطال   ات •

 الاعاللج

 اس  ع طاك   و الىو  الاالل  االلضاالخ اسلتاا  تعر  إةهالق اخ التأك •

   (gl/YxFEsc.goo//:https) التالل  االلةاا  علطه
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 اوالل  وا ال  عل  ذل ، واع  إقةاة  ذه التدالىط ، تتى ة الالووطن الثوالهطن ت الو ضاالخ
علاووال  اووأخ توو ا   ووذه . اوجووه لاؤتتوون الةعالطوون الىوووطن لتغ طوون تكوواللطف العوو جىووو  
تووطكوخ عووخ  ةطووق الالووطوون الثوالهطوون ااالشووة  ( العالطووالح الجةاوطوون أو العوو ج)التكوواللطف 

للاتتشوودطالح أو العطووال اح واعوو  إىوو اة ت ووالو الضوواالخ الاووالل  ا ووال  علوو  التوةطووة ال اوو  
االلع ج ه  و و  االغ الضاالخ اسلتاا  واطالخ التكلدن الذي أقةته الالووطن، وعل  الااتعث 

 .الىال ةالاالل  
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اوو  اققالاون الو  ( GP)طلا  عل  كو  ااتعوث واةاهوطوه التتوجط  لو ن أقوةو  اطوو عوال  •
وذل  ل تتدال   اخ التو االح الع جطون العالاون والوىوو  علو  ت والو تووطو  ل تىوالئ  

(Referral Letter) ذل اتت عح الواللن الىوطن اذا 
 الاتو  ل ن ال اطو العال  ه  الاالكن ت واح التتجط  •

 اطووو عووال  اوجووو  قووةو ع ووواخ التووكخ ، اووع ضووةوة  أقووةو التتووجط   االلووذ الو ع وو  طووت  
 . جواا تدةالتأشطة  وا القن الاطواتة  و ات الو طثاح ع واخ التكخ و ىوة  اخ تاوط    
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التابعة للخدمات الطبية الوطنية إذا كنت ( ) التقدم على هذه االستمارة والتي تتواجد في جميع العيادات  بامكانك
 :  تعاني من االمراض التالية

  وطوتالج ال  اتالاعن اتتاة  لتا ط  الكطس ( هغة الوولوخ اع  إاالن جا  اخ األاعال  اع  ااةا  ااا ن) التوة  ائ
 .  وتدةطغه

قىوة ه  الغ   الكظةطن 
اساةا  الاتتاان اخ قىوة ه  الغ   ال تالاطن 
 أو اس تولطخ االس وطناة  التكةي والاوتالج ال  ع ج 
كت  ه  الغ   ال ةقطن 
 العضل  الواط الو خ 
 كت  ه  الغ   الجالةطن 
 الىةع والذي طوتالج ال  ع ج  ائ 
 إعالقن جت طن اتتاة  ااال طع   أ   س تتت طع التةوج  وخ اتالع   شتص آتة 
الاىالاطخ االلتة الخ وطعال وخ اخ: 
ع ج اة  التة الخ 
ع ج اسثالة الجال اطن لع ج التة الخ 
لاة  التة الخآثالة        
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هل قمت بالتواصل مع الــ 
GP  خالل ساعات العمل 

https://www.nhs.uk/Service-Search/Hospital/LocationSearch/8/Hospitals 

بإمكانك زيارة 
طبيب عام أو 

خاص و المطالبة 
بتعويض من 

 الملحقية
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 5000الحد األقصى لتعويض تكاليف الحمل والوالدة£ 

 وحدة العالج الطبي



 وحدة العالج الطبي



 عل  إضالهطن تكاللطف  هع ذل  طت لو هلخ الع ج، قكاال  آتة أت الخ  اطو إل   الاعاللج ال اطو اخ الاةط  تووط  ت  إذا
 .الوالل  لل اطو ا هعرال الاةط  قال  والت  اجاوعت  تكاللطف

 هتطتوا   ذل ، عل  الاةط  واهق و ( NHS)  الو  طن الىون ت ان ضاخ طعا  س تالص أت الخ  اطو إل  تووطل  ت  إذا
 .التالص ال اطو قا  اخ الا لوان التكاللطف االقضالهن الوالل  األت الخ ل اطو الاجاوعن تكاللطف  هع الاةط 

 
 :التاللطن الع جالح اتغ طن تتوو  الالووطن االخ علاال  

 العو  ضةس تلع•
 ل ت الخ اسشعالعطن والىوة اللثن ه  وعالطن اللثن وع ج األت الخ وشو•
 والاع    الاوةتلطخ األت الخ تالج تةكطو تكاللطف•
 والدكطخ الوجه تىطو الت  واألوةا  الدكطخ وكتوة الاوشوة  واألضةاس األت الخ تلع•
 العطال اح، أو للاتتشدطالح ااالشة  الثوالهطن الالووطن  ةطق عخ تطكوخ الع ج أو الجةاوطن العالطالح تكاللطف ت ا  اأخ علاال  •

 .الالووطن توةه االلتكلدن واطالخ  ا  توةطة عل  ا ال  االل  ضاالخ إى اة واع 
 ع رال ا س   جتوة وتةكطو األت الخ تلع•

//:www.nhs.uk/Servicehttps-)طاك   الاوث عخ عطال   أت الخ عاة الةاا  التالل   
3Search/Dentists/LocationSearch/ ) عل  وتو الا ط ن اع  إ تال  الةاا

 .الاةط ي
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