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عﻼج طبي
أ ☐ .نموذج طلب التأشيرة.

يجب أن يتم ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ خانات النموذج بطريقﺔ واضحﺔ ﻣﻦ اﻷﻣام والخلف ،ﻣوﻗﻊ ) بالنﺴﺒﺔ للقُﺼر ولي
أﻣر القاصر أو صاﺣب الﺴلطﺔ اﻷبويﺔ )الوصي الشرعي (.

ب ☐ .صورة شخصية حديثة.
بمقاييس  3.5ﺳم
ICAO

X

 4.5ﺳم ،بخلفيﺔ بيضاء ،ﺣديثﺔ بحﺴب ﻗواعد ﻣنﻈمﺔ الطيران المدني الدولي

ت ☐ .جواز السفر اﻷصلي.
يجب أن يكون جواز الﺴفر ﺳاري المفﻌول وبﺼﻼﺣيﺔ ﻻ ﺗقﻞ عﻦ ﺛﻼﺛﺔ أشهر ﻣﻦ ﺗاريخ انتهاء صﻼﺣيﺔ
التأشيرة المطلوبﺔ ،ويجب أن يحتوي علﻰ ﻣا ﻻ يقﻞ عﻦ صفحتيﻦ فارغتيﻦ وذلك لوضﻊ ﻣلﺼﻖ
التأشيرة .وأن يكون ﻗد صدر خﻼل عشر الﺴنوات اﻷخيرة.

ث ☐ .حﺠﺰ طيران ذهاب و عودة.
ج ☐ .ﻣلﻒ صﺤي )طبي( يتضمن اﻷتي:
 ﻣﺴتندات طﺒيﺔ صادرة ﻣﻦ بلد اﻹﻗاﻣﺔ ﺗفيد بالﻌجﺰ الفﻌلي وبأنه غير ﻗابﻞ للﻌﻼج في نفس الﺒلد.
 إفادة ﻣﻦ المرفﻖ الﺼحي اﻹيطالي عام أو خاص ) هذه اﻷخيرة يجب أن يتم ﺗﺼديقها ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المرﻛﺰ
الﺼحي المحلي( ،يتم ذﻛر نوع الرعايﺔ ،ﺗاريخ الﺒدء ،فترة الﻌﻼج وأيضا التكلفﺔ المﺒدئيﺔ.
 شهادة ﻣﻦ المرفﻖ الﺼحي اﻹيطالي ﺗفيد بإيداع ﻣا ﻻ يقﻞ عﻦ  %30ﻣﻦ المﺒلغ اﻹجمالي ﻣﻦ الﻌﻼج
المطلوب ،أو ﻛﺒديﻞ ،ﻗرار إﻗليمي ﻣﻌيﻦ أو ﺣتﻰ ﺗفويض ﻣﻌيﻦ صادر ﻣﻦ وزارة الﺼحﺔ في ﻣجال
الﺒراﻣج اﻹنﺴانيﺔ.

ح ☐ .ﻣستندات تثبﺖ بﺤيازة ﻣصادر كافية لتغطية كﻞ المصاريﻒ الصﺤية المتبقية في
إيطاليا ،كاﻷكﻞ والسكن خارج المرفق الصﺤي ،والعودة للوطن وبالنسبة ﻷي ﻣرافق
)رسالة دعوة ،أو وثيقة تبين حالة دخﻞ الفرد ،عقد البيﺖ )إيﺠار أو ﻣلﻚ( ،أخر(.
خ ☐ .بالنسبة ﻷي ﻣرافق لمقدم الطلب (1) :تأﻣين صﺤي ; ) (2إتباث بتوفير سكن في
إيطاليا.
التأﻣيﻦ يجب أن يكون ﺳاري المفﻌول في ﻛﻞ دول أعضاء شنﻐﻦ وبتﻐطيﺔ ﻻ ﺗقﻞ عﻦ  30.000يورو
لمﺼاريف اﻹيواء أﻻﺳتشفائي والطوارئ خﻼل ﻛﻞ ﻣدة اﻹﻗاﻣﺔ ) انظر لمستخرج المادة  15ﻣن نظام )(CE
 .( 2009/810ﺣجﺰ فندﻗي أو إﻗرار اﺳتضافﺔ ﻣرفﻖ بﺼورة ﻣﻦ إﺗﺒاث هويﺔ الشخص الداعي.

للتذكير في حالة كﺸﻒ طبي سيتم إصدار تأشيرة سياحية لمقدم الطلب
ﻣﻼحظة  :لتﺴهيﻞ عمليﺔ إدارة المﻌاﻣلﺔ يرجﻰ ﺗقديم ﻛﻞ المﺴتندات المذﻛورة أعﻼه ﻛاﻷﺗي :صورة  +أصﻞ
للتحقﻖ ،ﺣﺴب ﺗرﺗيب القائمﺔ ،ﻛﻞ المﺴتندات التي باللﻐﺔ الﻌربيﺔ يجب أن يتم ﺗرجمتها إلﻰ اللﻐﺔ اﻹيطاليﺔ أو
اﻹنجليﺰيﺔ.

السفارة اﻹيطالية ﻣن حقها طلب ﻣستندات إضافية ،تراها ضرورية لتقييم المعاﻣلة.
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