
أسئلة وأجوبة حول نظام التغطية الجديد المعتمد من قبل المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين للرعاية الصحية الطارئة 

 والدعم المقدم لوالدات الالجئين في لبنان
 2021كانون الثاني  ابتداًء من األول من 

 
           

 إخالء مسؤولية وتعاريف:
واألجوبة موجهة إلى العاملين في مجال التوعية/الميدانيين )في الخط األمامي( لتكون بمثابة وثيقة مرجعية لإلجابة عن هذه األسئلة  -

 أسئلة الالجئين.
 lebanon.org-www.refugeesهذه الوثيقة غير معدة للتوزيع علی الالجئين، علماً أنها ستكون متاحة علی الموقع اإللکتروني  -

 حيث سيتمكن الالجئون من مشاهدتها.
 يمكن أيضاً استخدام هذه األسئلة واألجوبة لسائر الخطوط الساخنة المتاحة للمساعدة اإلنسانية في لبنان. -
 هذه األسئلة واألجوبة هي بمثابة األساس لتقديم المشورة إلى األسر في مراكز االستقبال -
 

 المحتويات
 NEXtCARE"نكستكير"  ونظام التغطية الجديد للرعاية الصحية الطارئة: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  .1

 دعم عمليات الوالدة .2

 جهات االتصال .3

 نظام التغطية الجديد للرعاية الصحية الطارئة .1

 

يحتاجون إلى الرعاية االستشفائية الطارئة سمعت أن الدعم المقدم من المفوضية إلى الالجئين الذين 

 كيف؟ 2021 كانون الثاني سيتغير في

كانون تعمل المفوضية و المنظمات اإلنسانية باستمرار من أجل تعزيز الخدمات والمساعدات الصحية لالجئين. لكن، ابتداًء من 

  : بطريقتين رئيسيتين ، سيتغير دعم المساعدة الصحية المقدم من المفوضية إلى الالجئين في المستشفيات2021الثاني 

 

 المستشفيات:أ   المشاركة في دفع فواتير  -

يستفيد منها الحد  لضمان أن األموال المتاحة للرعاية الصحية الثانويةو لضمان تغطية أفضل وأكثرفّعاليّة

الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، يتعين على المفوضية إدخال بعض التغييرات على   االقصى من الالجئين

 الطريقة التي تدعم بها فواتير المستشفيات.

  ضية تدبيراً وقائياً لكي ال يتعين على الالجئين تسديد فواتير استشفاء مرتفعة جداً ستعتمد المفو

في اطار  دوالر امريكي: 800دوالر امريكي وفوق سيتوجب على الالجئ ان يدفع  2,900للفواتير من 

ً لـا ،هذا النظام الجديد دوالر أمريكي  800لمساهمة التي سيتعين على الالجئ دفعها بات مساويا

 دوالر أمريكي. 2,500في حين كان يصل هذا الحد إلى  .ليرة لبنانية( لكل حالة دخول 1,200,000)

http://www.refugees-lebanon.org/


 15000إلى  5000وستتكفل المفوضية بدفع المبلغ المتبقي للحد األقصى للمساعدة، والتي تتراوح من 

 دوالر أمريكي اعتماًدا حسب الحالة الطبية.

 

دوالر أمريكي  100أمريكي ، سيدفع الالجئون دوالر  2,900دوالر أمريكي و  101للفواتير بين 

فواتير   اكثر من قيمةسيحتاج الالجئون إلى دفع نسبة    :٪ من قيمة فاتورة المستشفى المتبقية25باإلضافة إلى  

ساهمة  دوالر أمريكي. بم 2,900 للفواتير اقل منوالرعاية المنقذة للحياة  الدة الوالمستشفيات لعمليات 

 .باهظةالمفوضية على تقديم المساعدة لمن لديهم فواتير  ستتمكنفواتير المنخفضة ، الالالجئين اكثر في 

 

تظهر القائمة المدرجة أدناه بعض األمثلة على المبالغ التي سيتعين على امثلة على فواتير المستشفى  -
 (االمثلة في قسم الملحق في نهاية المستندانظر الى المزيد من ) الالجئين دفعها تبعاً لفاتورة المستشفى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المبلغ الذي سيتعين على الالجئين  

كانون الثاني  دفعه ابتداًء من 
2021  

 فاتورة المستشفى اإلجمالية

 د.أ.   100

 د.أ.   125

 د.أ.   200

 د.أ.   450

 . د.أ  800

 د.أ.   800

 د.أ.   800

 د.أ.   800

 

 د.أ.   100

 د.أ.   200

 د.أ.   500

 د.أ.  1500

 د.أ.  2900

 د.أ.  5000

 د.أ.  10000

 د.أ.  15000

  بعض األمثلة:  

 دوالر امريكي   800دوالر امريكي، سيدفع الالجئ  3,500ان مبلغ فتورة المستشفى اذا ك -

 دوالر امريكي 800دوالر امريكي، سيدفع الالجئ   11,000اذا كان مبلغ فتورة المستشفى  -

 انظر الى المزيد من االمثلة في قسم الملحق في نهاية المستند

  بعض األمثلة:  

دوالر امريكي، باالضافة   100دوالر امريكي، سيدفع الالجئ    450اذا كان مبلغ فتورة المستشفى  -

 دوالر امريكي كمجموع.    187.5دوالر امريكي، ما يعادل  87.5الى 

دوالر امريكي، باالضافة   100دوالر امريكي، سيدفع الالجئ  1,800اذا كان مبلغ فتورة المستشفى  -

 دوالر امريكي كمجموع.    525ما يعادل  دوالر امريكي، 425الى 

 انظر الى المزيد من االمثلة في قسم الملحق في نهاية المستند -

 

-  



لمزيد من المعلومات حول ما يتوجب على الالجئين دفعه مقابل تكاليف  أمثلة على تكاليف الوالدة: -
  (7سؤال انظر )،  الوالدة 

، سواء كانت  خطة تقاسم التكاليفتعتمد مساهمة المفوضية على تكلفة فاتورة المستشفى اإلجمالية في 
 فاتورة مرتفعة أو منخفضة ، مثل:

 على الالجئ ان يسدد كامل الفاتورة  دوالر امريكي واقل  100اذا  -

 

دوالر  100على الالجئ ان يدفع  دوالرامريكي   2,900دوالر امريكي حتى  101اذا  -

% من المبلغ فوق 75% من المجموع المتبقي من الفاتورة والمفوضيّة ستغطي ال 25امريكي و

 دوالر امريكي.  100ال 

 

دوالر امريكي فقط بغض  800على الالجئ ان يدفع  دوالر امريكي وما فوق   2,900اذا  -

 5,000ة بتغطية المبلغ المتبقي الى الحد االقصى من  النظر عن مجموع الفاتورة وستقوم المفوضيّ 

 دوالر امريكي حسب الحالة الطبيّة. 15,000الى 

 

أو التواصل مع أحد مندوبيها في المستشفى  NEXtCAREفي جميع الحاالت يُرجى االتصال ب "نكستكير" 

  مساهمة التي يتعين عليكم تسديدهالمعرفة قيمة ال

  

  

  



 الحوامل التوّجه الى المفوضية قبل الوالدة:شرط للنساء  -ب -

 

احرصي على االتصال بالمفوضية قبل الموعد المحدد للوالدة من أجل تلقي الدعم لفاتورة المستشفى، حتى 

 ولو كنت قد فقدت االتصال بالمفوضية خالل األشهر الستة الماضية.

اذا كنت حامل ومعروفة لدى المفوضيّة ولديك ورقة امم صالحة او لديك شيفرة، يمكنك التوّجه  ▪
 وستقوم المفوضيّة بالدعم.  "نكستكير"مباشرة" الى المستشفى واالتّصال ب 

▪  
يتعين عليك تحديد موعد في أقرب مركز  ( A,B,Cوتنتمين الى الفئات ادناه )إذا كنت حامالً،  ▪

وذلك في أقرب وقت ممكن. الرجاء التوّجه او االتّصال بالمفوضيّة حسب  استقبال للمفوضية،
 اجراءات كل مركز استقبال تابع للمفوضيّة )اّطلع على قسم االتّصال ادناه(:

 (A   معروفة لدى المفوضية غير أن شهادة تسجيلك لدى المفوضية منتهية الصالحية )ورقة األمم

 المتحدة(

(B    أشهر  6معروفة لدى المفوضية غير أنك لم تتواصلي مع المفوضيّة أو بأي من شركائها منذ 

(C .لم يسبق لك التوجه بالمفوضية من قبل 

في حال عدم تحديد أي موعد مع المفوضية خالل فترة الحمل، لن تتمكن المفوضية من دعم تكلفة الوالدة 

 عند دخولك إلى المستشفى.

 و أي تقرير طبي يشير إلى حالتك.( أ12يُرجى مراجعة السؤال  الحمل الخاصة بك )  ال تنسي إحضار بطاقة

 المفوضية.لدى حضورك على الموعد المحدد لك من قبل 

 ما هي المستشفيات التي تم التعاقد معها والتي يمكن لالجئين الحصول على الرعاية الصحية فيها؟ (1

 01504020على الرقم  NEXtCAREلمعرفة المستشفيات المعتمدة، يمكنكم االتصال ب "نكستكير" 

. كما يمكنكم االتصال بالمفوضية أو أي من مراكز التنمية المجتمعية )على مدار الساعة، طوال أيام األسبوع(

 او يمكن العثور عليها على الموقع الخاص بالالجئين:

 للغة االنجليزية:

lebanon.org/en/section/4/health-https://www.refugees 

 

 للغة العربية:

  lebanon.org/ar/section/4/health-https://www.refugees 

 

ي حال الحاجة إلى رعاية صحية غير الوالدة، هل ينبغي أن أكون  معروفة لدى المفوضية للحصول على ف (2

 المساعدة الصحية؟

عم، في مثل هذه الحاالت، بإمكانك أنت أو عائلتك االتصال بالمفوضية للحصول على موعد أثناء وجودك ن

 المستشفى.في 

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/4/health
https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/4/health


 الحساب( في المستشفى قبل تلقي أي عالج؟هل يجب علي الدفع )إيداع مبلغ على  (3

نعم، فالجزء األكبر من النظام الصحي في لبنان مخصخص وقد تضطر إلى المساهمة في الرعاية الصحية 

% 75التي ستتلقاها. يرجى االنتباه إلى أنه في حال الموافقة على دعم حالتك الطبية، فالمفوضيّة ستتكفل بـ

 (.1دوالر أمريكي )يُرجى مراجعة السؤال  100من التكلفة التي تتخطى 

 سيتعين عليك االحتفاظ بإيصال المستشفى.

 لقد قامت المستشفى باإلحتفاظ بهويتي/ أوراقي الثبوتية/ ملف األمم التابع لي، ماذا علي أفعل؟ (4

وزارة الصحة في لبنان هذه الممارسة   ال تستطيع المستشفى االحتفاظ بهويتك/ ملف األمم التابع لك. وتعتبر

 غير قانونية. إذا حدث ذلك، يرجى االتصال مكتب المفوضية األقرب الى منطقة سكنك وإعالمها بالحادثة.

 دعم عمليات الوالدة .2

، وحدهن النساء المعروفات لدى المفوضية سيحصلن على الدعم عند 2018لقد سمعت أنه في تموز  (5

 الوالدة. هل هذا صحيح؟

للنساء الحوامل  إال، لن يكون باإلمكان تقديم المساعدة الخاصة بالوالدة 2018تموز  1م. فاعتباراً من نع

المعروفات لدى المفوضية. فلن تقدم المفوضية بعد هذا التاريخ الدعم للنساء للتمكن من الوالدة ما لم يتصلن 

شرط للنساء الحوامل التوّجه الى ب  – 1)انظر الى سؤال رقم  بالمفوضية قبل دخول المستشفى للوالدة 

 .(المفوضية قبل الوالدة 

 ما هو المبلغ الذي سيتعين علي دفعه في المستشفى؟ (6

سيتعين عليك في حالة الوالدة الطبيعية في المستشفى دفع إذا كنت امرأة حامالً معروفة لدى المفوضية: 

ليرة لبنانية(، وفي حالة الوالدة  300,000 – 225,000دوالر أمريكي ) 200و 150مبلغ يتراوح بين 

( تبعاً للمستشفى الذي ليرة لبنانية 532,500 – 337,500دوالراً أمريكياً ) 355و 225القيصرية بين 

تقصدينه. ستتكفل المفوضية بالمبلغ المتبقي. أما في حال عدم االتصال بالمفوضية، سيتعين عليك تسديد 

 معلومات عن رسوم الوالدة في كل مستشفى: فاتورة المستشفى بأكملها. للمزيد من ال

 

http://refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_160995439847.pdf  

  

سيتعين  :اء فترة الحمل )قبل موعد الوالدة(للمضاعفات الطبية اثنإذا كنت بحاجة إلى الرعاية االستشفائية 

٪ من المبلغ المتبقي من 25و ليرة لبنانية(  150,000دوالر أمريكي ) 100 قد يصل الىعليك دفع مبلغ 

دوالر أمريكي ))انظر الى  100٪ من المبلغ ما فوق 75الفاتورة اإلجمالية بينما ستقوم المفوضية بدفع 

 في نهاية هذه الوثيقة(. و الملحق 1الجدول في سؤال رقم 

في حال لم يسبق لي التوجه إلى المفوضية من قبل ويتعين علي الوالدة، هل يمكن ألقاربي التوجه إلى  (7

 المفوضية أثناء معامالت دخولي إلى المستشفى؟

 كال، لم يعد ذلك ممكناً بعد اآلن! يجب عليك التوجه إلى المفوضية قبل الوالدة.

http://refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_160995439847.pdf


يسبق لك التوجه إلى المفوضية، عليك تحديد موعد في أقرب مركز استقبال تابع إذا كنت حامالً ولم 

للمفوضية، وذلك في أقرب وقت ممكن. إذا لم تقومي بذلك خالل فترة الحمل، لن تتمكن المفوضية من 

 مساعدتك في تكاليف الوالدة.

  المفوضية. اصل مع بشأن التو 1للمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة الشروط الواردة في السؤال 

 ملفي غير مفعّل من قبل المفوضيّة؛ هل يمكنني الحصول على المساعدة الصحية من المفوضية؟ (8

مقفل من قبل المفوضيّة، يتعين عليك تحديد موعد مع المفوضية للتحقق من  في حال كان ملفك غير مفعّل/ 

. يرجى تحديد موعد وإبالغ وضعك قبل أن تتمكني من الحصول على المساعدة الصحية من المفوضية

 المفوضية بحملك.

 وفي يوم موعدك مع المفوضية، ال تنسي إحضار  أوراقك الثبوتيّة الخاصة بك وبطاقة الحمل.

 ماذا لو انتهت صالحية ورقة األمم المتحدة؟ (9

 في حال انتهاء صالحية ورقة األمم المتحدة الخاصة بك، يتعين عليك تحديد موعد مع المفوضية من أجل

تجديدها. يجب أن تكون ورقة األمم المتحدة صالحة لكي تتمكن المفوضية من دعم الوالدات. أما بالنسبة 

وهم سيحيلونك لتجديد  NEXtCAREلحاالت الدخول ألسباب أخرى، فيرجى االتصال ب "نكستكير" 

 ورقة األمم المتحدة مع المفوضية.

 صالحة دوماً.احرصي على أن تكون ورقة األمم المتحدة الخاصة بك 

ماذا لو كنت أعاني من مشكلة صحية خالل فترة الحامل و قبل الوالدة ولم أتمكن بعد من التوجه إلى  (10

 المفوضية؟

إذا كنت حامالً ولم يسبق لك التوجه إلى المفوضية من قبل وواجهت حالة طارئة تستلزم رعاية استشفائية، 

. "نكستكير" ستسّهل الموعد مع المفوضيّة NEXtCAREتوجهي إلى المستشفى واتصلي ب "نكستكير" 

 ( 1ر الى السؤال رقم وقبولك في المستشفى المعتمد. ستساهم المفوضيّة بالتغطية لفاتورة المستشفى )انظ



 أين يمكنني الحصول على بطاقة حمل لتقديمها إلى المفوضية؟ (11

أثناء فترة الحمل، عند استشارة قابلة قانونيّة أو طبيب في مركز للرعاية الصحية األولية، سيزودك المركز 

جل منحك األولوية ببطاقة حمل لتتبع سجالت الحمل. هذه هي البطاقة التي ينبغي تقديمها إلى المفوضية من أ

 وتحديد موعد لك في مركز االستقبال.

  

 ال أستطيع تحمل تكاليف الرعاية أثناء الحمل؛ فما العمل؟ (12

مراكز الرعاية الصحية األولية المدعومة من قبل المفوضية أو من شركائها، حيث يمكنك     توجهي إلى أحد

 االستفادة من:

 ليرة لبنانية للمعاينة 3,000معاينات أثناء الحمل بسعر مخفض،  4 -

 الفحوص المخبرية بتكلفة مدعومة  -

-  ً  صورتين بالموجات فوق الصوتية مجانا

 بطاقة حمل مجاناً  -

الطبيب في مرکز الرعاية الصحية األولية أنه يتعين عليه إنجاب طفلي من خالل عملية لقد أخبرني  (13

 تدعى "عملية قيصرية". ما الذي يتعين علي فعله؟

الوالدة القيصرية تتم بقرار طبي. في حال أخبرك الطبيب بوجوب القيام بها، يمكنك إبالغ "نكستكير" 

NEXtCARE في مسألة التغطية وفقاً لذلك. بتالتي ستدرس مستنداتك الطبية وت 

 لماذا يتعين علي إنجاب طفلي في المستشفى؟ (14

 من  لكل أمانا األكثر الوالدة  طريقة هي فهذه  المستشفى، في بالوالدة  لبنان في العامة الصحة وزارة  تنصح

 ادةشه على ستحصلين كما. مؤهل فريق من الصحية الرعاية المستشفى في ستتلقين. الجديد والمولود األم 

 . اللبنانيّة السلطات لدى طفلك والدة  تسجيل إجراءات بمتابعة لك وتسمح مهّمة وثيقة هي التي الوالدة 

 أما . الفورية الرعاية على ستحصلين طارئة صحية حالة أي طفلك أو أنت واجهت إذا ذلك، إلى باإلضافة

 .للخطر طفلك وحياة  حياتك تعرض فقد المستشفى، خارج الوالدة 

 والدة   تسجيل  محاولة  أثناء  صعوبة  تواجهين  فقد  قانونية،  غير  قابلة  بإشراف  تلدين  كنت  إذا  أخرى،  جهة  من

 .الحق وقت في طفلك



 هل من منظمات صحية في لبنان قادرة على التكفل بحصة المريض أو المبلغ المودع على الحساب؟ (15

  والجمعيات المحلية في منطقتك.  غير الحكومية يمكنك االستفسار لدى المنظمات

 هل علّي تسجيل طفلي في لبنان بعد الوالدة؟  (16

نعم. من المهم جداً لك ولطفلك أن تأخذ إجراءات فوريّة وتسجل والدة طفلك في لبنان حتى دائرة وقوعات 

 تاليّة: األجانب. فإذا لم تقم بذلك قد تواجه التحديات ال

قد لن يعترف بطفلك كمواطن سوري ولن يتمكن من الحصول على الهوية السورية. في حال حدوث  ▪

ذلك،في المستقبل قد يواجه طفلك مشاكل في الحصول على الرعاية الصحية، التعليم وخدمات آخرى. 

 رث.كما قد يواجه قيوداً في حرية التنقل ولن يكون قادراً على إمتالك الممتلكات أو اإل

 لن تتمكن من إثبات أنك  والد الطفل. ▪

 سوف تواجه صعوبات في الخروج من لبنان مع طفلك.  ▪

ولم تسجله قبل بلوغه السنة األولى في قلم النفوس على مستوى  2018شباط  8إذا ولد طفلك بعد  ▪

 على وثيقة الوالدة(، سيتطلب األمر تقديم دعوى قضائية مكلفة وطويلة 15القضاء )الخانة رقم 

 الستكمال عملية تسجيل الوالدة.

 كيف اسّجل مولودي الجديد؟ (17

للمعلومات عن كيفيّة تسجيل والدة طفلك المولود في لبنان، الرجاء االتصال بأحد شركاء المفوضيّة األقرب 

 الجوبة  الخاص بتسجيل الوالدات. على مكان سكنك. يمكنك ايجاد  ارقام االتصال في مستند االسئلة وا

 للغة االنجليزية:

registration#QA-lebanon.org/en/section/26/birth-http://refugees 

 

 للغة العربية:

registration#QA-lebanon.org/ar/section/26/birth-http://refugees 

 

 ال أستطيع دفع فواتير والدة الطفل في المستشفى. ما الذي قد يحدث إذا أنجبت طفلي في المنزل؟ (18

في المستشفيات، وذلك من أجل ضمان والدة   فقطتنصح وزارة الصحة العامة في لبنان والمفوضية بالوالدة  

آمنة وتجنب أي مضاعفات أو حتى الموت. في حال الوالدة في المنزل، قد تضطرين في كثير من األحيان 

عرض حياتك وحياة طفلك إلى دفع مبالغ أكثر مما لو فعلت ذلك في المستشفى. فالوالدة في المنزل قد ت

 للخطر. 

باإلضافة إلى ذلك، وفي حال حدوث الوالدة بإشراف قابلة غير قانونية، فقد تواجهين صعوبة أثناء محاولة 

 تسجيل والدة طفلك في وقت الحق.

 

يرجى التنبه إلى أن المفوضية ال تقدم الدعم المالي للوالدات التي تتم في  مالحظة مهمة!

 المنزل.

 

http://refugees-lebanon.org/en/section/26/birth-registration#QA
http://refugees-lebanon.org/ar/section/26/birth-registration#QA


 ماذا سيحدث لو ذهبت إلى المستشفى إلنجاب طفلي قبل التوجه إلى المفوضية؟ (19

 ستضطرين إلى دفع الفاتورة التي يطلبها المستشفى كاملة. لن تتمكن المفوضية من تقديم الدعم إليك.

 لقد سمعت عن وجود جلسات توعية حول تنظيم األسرة. كيف يمكنني معرفة المزيد؟ (20

أقرب مركز صحي لتلقي المشورة والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة. هذه الخدمات مهمة يمكنك التوجه إلى  

 .لصحة ورفاهية عائلتك بأكملها

 اذهبي لتلقي المشورة بشأن تنظيم األسرة في أحد مراكز الرعاية الصحية األولية المدعومة. 

 للغة االنجليزية:

lebanon.org/uploads/poster/poster_152837840982.pdf-http://refugees 

  

 للغة العربية:

  lebanon.org/uploads/poster/pdf_152837840992.pdf-http://refugees  

 جهات االتصال .3

 لبنان NEXtCARE"نكستكير" 

 على مدار الساعة، طوال أيام األسبوع. 01-504020

 

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية 

 بيروت/جبل لبنان •

 شخصياً: الرملة البيضا، شارع الدكتور فيليب حتي، خلف سوبرماركت سبينيس بيروت )من االثنين إلى  -
 (. 14:00 – 8:00الجمعة، 

 –  7:00للحصول على المعلومات وتحديد موعد )من االثنين إلى الجمعة،    820848-01عبر الهاتف:   -
17:00.) 

 قاع:الب •
 – 8:00شخصياً: طريق زحلة، بالقرب من بوظة قيصر عطا، زحلة )من االثنين إلى الجمعة،  -

16:00 .) 
لتحديد موعد )من االثنين إلى   930468-08للحصول على المعلومات /    611811-76عبر الهاتف:   -

 (.16:00 – 8:30الجمعة، 

 الشمال: •
 (. 14:00 – 8:00شخصياً: قرب معرض رشيد كرامي، طرابلس )من االثنين إلى الجمعة،  -
 (.16:00 – 8:00للحصول على المعلومات )من االثنين إلى الجمعة،  911496-71عبر الهاتف:  -

 الجنوب: •
 (. 16:00 – 8:30شخصياً: فيال كريشت، الحوش، صور )من االثنين إلى الجمعة،  -
)من االثنين  500380-76للحصول على المعلومات / لتحديد موعد:  500370-76عبر الهاتف:  -

(16:00 – 8:30إلى الجمعة، 

http://refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_152837840982.pdf
http://refugees-lebanon.org/uploads/poster/pdf_152837840992.pdf


 المرفق

 2018تموز  1جدول فواتير المستشفيات وما يجب على الالجئين دفعه اعتباًرا من 

المبلغ الذي  

 يدفعه الالجئ 
   فاتورة المستشفى 

المبلغ الذي  

 يدفعه الالجئ 
   فاتورة المستشفى 

المبلغ الذي  

 يدفعه الالجئ 
   فاتورة المستشفى 

المبلغ الذي  

 يدفعه الالجئ 
 فاتورة المستشفى  

   $693.75       $2,475.00        $487.50       $1,650.00        $281.25          $825.00                 $-                      $-     

   $700.00       $2,500.00        $493.75       $1,675.00        $287.50          $850.00           $25.00             $25.00   

   $706.25       $2,525.00        $500.00       $1,700.00        $293.75          $875.00           $50.00             $50.00   

   $712.50       $2,550.00        $506.25       $1,725.00        $300.00          $900.00           $75.00             $75.00   

   $718.75       $2,575.00        $512.50       $1,750.00        $306.25          $925.00        $100.00          $100.00   

   $725.00       $2,600.00        $518.75       $1,775.00        $312.50          $950.00        $106.25          $125.00   

   $731.25       $2,625.00        $525.00       $1,800.00        $318.75          $975.00        $112.50          $150.00   

   $737.50       $2,650.00        $531.25       $1,825.00        $325.00       $1,000.00        $118.75          $175.00   

   $743.75       $2,675.00        $537.50       $1,850.00        $331.25       $1,025.00        $125.00          $200.00   

   $750.00       $2,700.00        $543.75       $1,875.00        $337.50       $1,050.00        $131.25          $225.00   

   $756.25       $2,725.00        $550.00       $1,900.00        $343.75       $1,075.00        $137.50          $250.00   

   $762.50       $2,750.00        $556.25       $1,925.00        $350.00       $1,100.00        $143.75          $275.00   

   $768.75       $2,775.00        $562.50       $1,950.00        $356.25       $1,125.00        $150.00          $300.00   

   $775.00       $2,800.00        $568.75       $1,975.00        $362.50       $1,150.00        $156.25          $325.00   

   $781.25       $2,825.00        $575.00       $2,000.00        $368.75       $1,175.00        $162.50          $350.00   

   $787.50       $2,850.00        $581.25       $2,025.00        $375.00       $1,200.00        $168.75          $375.00   

   $793.75       $2,875.00        $587.50       $2,050.00        $381.25       $1,225.00        $175.00          $400.00   

   $800.00       $2,900.00        $593.75       $2,075.00        $387.50       $1,250.00        $181.25          $425.00   

   $800.00       $2,925.00        $600.00       $2,100.00        $393.75       $1,275.00        $187.50          $450.00   

   $800.00       $2,950.00        $606.25       $2,125.00        $400.00       $1,300.00        $193.75          $475.00   

   $800.00       $2,975.00        $612.50       $2,150.00        $406.25       $1,325.00        $200.00          $500.00   

   $800.00       $3,000.00        $618.75       $2,175.00        $412.50       $1,350.00        $206.25          $525.00   

   $800.00       $3,025.00        $625.00       $2,200.00        $418.75       $1,375.00        $212.50          $550.00   

   $800.00       $3,050.00        $631.25       $2,225.00        $425.00       $1,400.00        $218.75          $575.00   

   $800.00       $3,075.00        $637.50       $2,250.00        $431.25       $1,425.00        $225.00          $600.00   

   $800.00       $3,100.00        $643.75       $2,275.00        $437.50       $1,450.00        $231.25          $625.00   

   $800.00       $3,125.00        $650.00       $2,300.00        $443.75       $1,475.00        $237.50          $650.00   

   $800.00       $3,150.00        $656.25    $   2,325.00        $450.00       $1,500.00        $243.75          $675.00   

   $800.00       $3,175.00        $662.50       $2,350.00        $456.25       $1,525.00        $250.00          $700.00   

   $800.00       $3,200.00        $668.75       $2,375.00        $462.50       $1,550.00        $256.25          $725.00   

   $800.00       $3,225.00        $675.00       $2,400.00        $468.75       $1,575.00        $262.50          $750.00   

   $800.00       $3,250.00        $681.25       $2,425.00        $475.00       $1,600.00        $268.75          $775.00   

   $800.00       $3,275.00        $687.50       $2,450.00        $481.25       $1,625.00        $275.00          $800.00   

 


