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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Voordelen geldig van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 
Uitgifte: januari 2022 - AR – Zwangerschap en geboorte 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 

onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 
 

 

 في أقرب وقت ممكن بأنك حامل.   مديرك أو صاحب العملبرجاء إخطار  •

تأكدي من تقديم طلب الحصول على مستحقات البداية (سابًقا: مستحقات األمومة) في الوقت المحدد. وستحتاجين أيًضا إلى تزويد أحد   •
ك اختيار مقدم  ) بشهادة طبية تحدد تاريخ الميالد المتوقع. يمكنInfinoأو    KidsLifeمقدمي خدمات صندوق إعانة األطفال الخمسة (مثل  

 الخدمة الذي تطلبين منه مساعدة صندوق إعانة الطفل. 

المناسب   • الوقت  في  أطلبي  الرضيع؟  طفلك  رعاية  أو  المنزلية  باألعمال  للقيام  والدتك  بعد  المساعدة  على  الحصول  في  ترغبين  هل 
لِك مخصصات لهذه    CMلدى جهة رعاية عائلية معترف بها أو خدمة رعاية منزلية اضافية. توفر  رعاية األمومة  الحصول على خدمة  

 يورو لكل عائلة.   300الميزة تصل إلى 

في تصور    CMجيد يتكفل بمصاريف الوالدة؟ ستساعدكم  تأمين  يمكن أن تتصاعد تكلفة العالج في المستشفى بسرعة كبيرة. هل لديِك   •
 . كافة التكاليف المتوقعة

إخطار   • على    CMيجب  العملفور حصولك  ظروف  تعديل  إلى  الحاجة  عند  أو  األمومة  الخاص    إجازة  طبيبك  من  طبية  شهادة  (مع 
 أخصائي النساء والتوليد). 

(دعم الطفل سابًقا) من صندوق إعانة الطفل. هل تحصلون بالفعل على مبلغ البداية لطفلك؟ ثم    مخصصات الطفل األساسيةيمكنِك طلب   •
 ون على المبلغ األساسي تلقائًيا. إذا لم تستلمون بالفعل مبلغ البداية، يمكنكم طلبه من أحد مقدمي خدمات صندوق إعانة الطفل. ستحصل

 
 

 

التي حدثت فيها الوالدة. في بعض  البلدية  في غضون خمسه عشر يوًما بعد الوالدة، يجب تسجيل بيانات طفلك في مكتب التسجيل في   •
 األماكن، من الممكن أيًضا تسجيل طفلك في المستشفى قبل الخروج.

أو بتحديد موعد في    m.be/geboorteaangiftewww.cيمكنك القيام بذلك عبر اإلنترنت على  .  CMيجب اإلبالغ عن والدة طفلك إلى   •
 .www.cm.be/afspraken من خالل  CMمكتب 

 : CMيجب إرسال شهادة الميالد إلى  •

 ؛CMا كذلك اي تامين اختياري من سيتم أضافه طفلك إلى التامين الصحي الوطني الخاص بك، وربم -

 سيتم إرسال طلب حصولك على إجازة رعاية الطفل؛ -

 لطفلك.  +ISI ستحصلين على ملصقات صفراء و بطاقة تأمين  -

 

 .  CMهدية طفلك من  اختاري  •

بمراجعتها قبل الدفع. فيمكننا مساعدتك إذا    CM. تأكدي من قيام  فاتورة المستشفىبعد حوالي شهرين من إقامتك في المستشفى ستصلك   •
 كان هناك اي أخطاء. 

 

 ؟   CMهل لديك أسئلة معينة أو تحتاجين لالستفسار حول أي من المسائل المذكورة أعاله لدى 

 . CMواختيار الطريقة المفضلة لك للتواصل مع  www.cm.be/contactيُرجى زيارة الموقع 

 

 

 
 

هل أنِت حامل أو أنجبت للتو؟ تهانينا! ستشهد هذه الفترة الكثير من االجراءات  
ولكن ال داعي للقلق: سيبين لك هذا الكتيب اإلرشادي جميع اإلجراءات  االدارية. 

الالزمة بحيث يمكنك فهم جميع األعمال الورقية المطلوبة حتى تعودين لالستمتاع 
 بحياتك. 

 ما الذي يجب عليِك فعله أثناء الحمل؟
 

 الحمل والوالدة

 ما الذي ينبغي عليِك القيام به الوالدة؟
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 .  www.cm.be/skoebidoe* لالطالع على مزيد من التفاصيل والشروط برجاء زيارة 

. في حالة حدوث نزاع، يتم 0851.601.503'المرض'. رقم تسجيل الشركة’:  2بند  150/01، والتي يقع مقرها في بلجيكا والمرخص لها بموجب قانون الممارسة رقم MOB verzekeringen CM-Vlaanderen**بتم تقديم الخدمة من خالل شركة التأمين 

 .www.cm.be/verzekeringenاالحتكام إلى الشروط واألحكام العامة فقط. يمكنك العثور عليها على 

  ***VT (زيادة التعويضات) 

 

 

 سكوبيدو 
 " الوالدة وبعدها.  Skoebidoeمع سكوبيدو  الوقت وتدوين  "، يمكنِك مراقبة تطور طفلك قبل  الحمل، يمكنِك معرفة حجم طفلك بمرور  أثناء 

العروض   من  مجموعة  في  التسجيل  أيًضا  يمكنِك  سكوبيدو،  أعضاء  من  وبصفتك  بك.  الخاصة  الرقمية  الحمل  مذكرات  في  المالحظات 
 . m.be/skoebidoewww.cالترويجية. يمكنك التسجيل مجاًنا على الموقع 

 للطفل*   CMهدية 
ر بين قسط  سواء بعد الوالدة أو عند التبني أو الرعاية الطويلة األجل، سيتم تقديم هديه فريدة وقّيمه لطفلك. يمكن لجميع أولياء األمور االختيا

 .Dreambabyو   DreamLand، ليتم إنفاقها في  يورو * لكل من الوالدين 180يورو أو بطاقة هدايا بقيمة تصل إلى  130يصل إلى 

 CMمظالت 
 مظلتين شمسيتين للسيارة.  CMستهديك 

 إعارة مستلزمات األطفال 
 أو  الموازين مثل أدوات استعاره يمكنك. الشراء من بدالً  االستعارة يمكنك الطريقة،  بهذه. لطفلك تحتاجينه ما كل Goed thuiszorgwinkel لدى

. مجاًنا االولى الثالثة  األشهر عرض  على VT أعضاء وسيحصل . CM خصم بسعر الثدي مضخة أو اإليروسول  على  القائم االستنشاق جهاز
 . لك األقرب Goed thuiszorgwinkel فرع على للعثور www.goed.be زيارة برجاء

 
 ورشه تدليك (مساج) للطفل 

 . وهي طريقه ممتعه لتقويه الروابط مع طفلك. جلسة مساج مجانية للطفل سيحصل الوالدين على  

 ** CMتأمينات 

استشفاء   • تأمين    :CM-Hospitaalplanخطة  خطط  إحدى  في  اشتراك  لديك  (  CMهل  -CMأو    CM-Hospitaalplanلالستشفاء 
Hospitaalfix    أوCM-Hospitaalfix Extra  كذلك، يمكنِك أيًضا تسجيل طفلك، وهو ما يعني إعفاءه من أقساط التامين  ؟ إذا كان األمر

 المدفوعة حتى السنة التقويمية الثانية بعد سنه الميالد. 

العالية. زيارة إلى طبيب    :CM-MEDIKOخطة   • الطبية  الفواتير  تكاليف  لتدبير  المستشفى ولكن كذلك  للعالج في  ليست مخصصة فقط 
 المرتفعة.  تحمي عائلتك من التكاليف الطبية  CM-MediKoالطبيعي، نظارات طبية.... مع خطة   األطفال، أخصائي العالج

 مساهمة المرضى لألطفال 
 تسدد اشتراكات المرضي مقابل زيارات األطباء لألطفال البالغين من العمر ست سنوات واقل بالكامل، وهذا حق للجميع بدون تمييز. 

 تقويم العظام 
يورو لكل جلسة عالج. لكل من حاالت اعتالل العظام    10لك ما يصل إلى    CMهل تريدين فحص طفلك لدى أخصائي تقويم العظام؟ ستدفع  

 يورو للشخص الواحد في السنة.  50والعالج بتقويم العمود الفقري، ستحصلون على الحد األقصى بقيمة 

 جليسه منزلية لألطفال المرضي 
 خاصة بأسعار المريض طفلك لرعاية منزلية جليسه ترتيب CM لتأمين يمكن العمل؟ إلى الذهاب عليك ويجب متوقع غير بشكل طفلك مرض هل
 زيارة برجاء األطفال،  جليسة  لحضور موعد لتحديد أو المعلومات من لمزيد*). VT مع يورو 1.75( الساعة في يورو 5 من تبدأ

www.cm.be/skoebidoe-oppas 09 01 05 78(0) 32+ قمالر على االتصال أو . 
 

 جلسات المعلومات 
الشابة. يمكن العثور    CM، تقدم  CM Gezondheidsfondsمع   للعائالت  الشيقة والندوات عبر اإلنترنت المصممة  مجموعة من جلسات المعلومات 

 . www.cm.be/agendaعلى النطاق الكامل على 
 

 

 www.cm.be/skoebidoeمعلومات عن الحمل والوالدة والتعليم:   •

 CM :www.cm.be/voordelenمعلومات عن خدمات ومزايا  •

   CM :www.cm.be/verzekeringenمعلومات عن تأمين  •

 www.cm.be/oppashulpفي المنزل:    CMمجالسة األطفال من معلومات عن  •

 

 موجود لخدمتك في كل األوقات CMالتأمين الصحي 
 

 المزيد من المعلومات
 


