البالغ عن والدة و ي ن
تأم� نفقات المرض لطفلكم
إ
الرضيع

Beter voor elkaar

البالغ عن والدة طفلكم الرضيع لدى السجل
هناك أمران مهمان يجب ترتيبهما حال والدة طفلك الرضيع .يجب إ
ن
المد� و يجب تسجيل طفلك الرضيع بأرسع وقت ممكن لدى ي ن
تأم� نفقات المرض.
ي
ن
المد� ف ي� روتردام
البالغ لدى السجل
 .1إ
ي

بيانات الطفل الرضيع:
تاريخ ووقت الوالدة................................................................................................................................................................ :
ث
ذكر/أن�
االسم........................................................................................................................................................................ :
ول/السماء أ
أ
االسم أ
الوىل .....................................................................................................................................................
ال
اسم القابلة/طبيب/طبيبة أ
المراض النسائية ........................................................................................................................
مستشفى إيكازيا
قسم مركز أ
الم والطفل
Montessoriweg 1
AN Rotterdam 3083
010-297 81 52
www.ikazia.nl
أنتم ملزمون بأن تقوموا بتسجيل الطفل خالل تف�ة ثالثة أيام من أيام العمل بعد الوالدة لدى:
ن
المد� ف ي� روتردام
السجل
ي
يمكنكم عقد موعد من أجل ذلك ،عن طريق مركز البلدية للإتصاالت
روتردام14010 T:
www.rotterdam.nl
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يجب عليكم التعريف بأنفسكم بواسطة جواز السفر.
ت
إذا كان لديكم ت
الزواج\دف� الحالة المدنية ،فيجب عليكم أن تأخذوه معكم أيضاً ،من أجل تسجيل الطفل
دف�
فيه.

إالبالغ عن طفلكم لدى بلدية روتردام
االثن� ،فإن الموعد أ
• إذا كان طفلكم قد ُو ِل َد ف� يوم ي ن
القىص للتبليغ عنه هو يوم الخميس
ي
أ
• إذا كان طفلكم قد ُو ِل َد ف ي� يوم الثالثاء فإن الموعد القىص للتبليغ عنه هو يوم الجمعة
• إذا كان طفلكم قد ولد ف� يوم أ
الربعاء ،فإن الموعد أ
القىص للتبليغ عنه هو يوم ي ن
االثن�
ُِ َ ي
• إذا كان طفلكم قد ولد ف� يوم الخميس ،فإن الموعد أ
القىص للتبليغ عنه هو يوم الثالثاء
ُِ َ ي
أ
أ
• إذا كان طفلكم قد ُو ِل َد ف ي� يوم الجمعة ،فإن الموعد القىص للتبليغ عنه هو يوم الربعاء
القىص للتبليغ عنه هو يوم أ
• إذا كان طفلكم قد ولد ف� يوم السبت أو أ
الحد ،فإن الموعد أ
الربعاء
ُِ َ ي
 .2ي ن
تأم� نفقات المرض لطفلكم الرضيع

•	يجب أن تقوموا بنفسكم بتسجيل طفلكم الرضيع خالل  6أسابيع بعد الوالدة لدى ي ن
تأم� نفقات المرض.
و عندما يصلكم رقم ي ن
يمكنك
تخ�وا المستشفى بذلك.
تأم� نفقات المرض الخاص بطفلكم ،عليكم أن ب
ِ
ف
أن تقومي خالل تف�ة بقائك ي� المستشفى بتبليغ (قسم الرقود) بواسطة هذا الرقم ( )010 297 55 10وأن
تبلغي قسم (إدارة ض
المر�) بواسطة ( )010 297 51 63بعند إلتحاقك ببيتك.
()010 297 55 00
البالغ لدى البلدية.
تاقفن ن�يمأت ىدل ليجستلا نإ المرض ليس نفس إ
تأم� نفقات المرض فسنكون أ
إذا لم تسجلوا طفلكم الرضيع لدى ي ن
للسف مضطرين إلرسال فاتورة المستشفى إىل
عنوان ن ز
م�لكم.
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