
 چرا باید به روانشناس مراجعه کنید؟ 

 کنید،  شما زیاد فکر یم ·

 خوابید،  شما خوب نیم ·

 زده هستید،  شما وحشت ·

س دارید.  ·  شما استر

 تواند از طریق گفتگو به شما کمک کند.  در این صورت یک روانشناس یم 

هایی را باید همراه خود داشته باشید؟ 
ز  چه چی 

 ،ISI+kaart)کارت شناسای  کودک( یا کارت بیمه موسوم به kids-IDتان،   کارت شناسای   ·

 وجه نقد یا کارت بانیک، ·

 تان، اگر آن را داشته باشید.  نامه از پزشک خانواده یک معرف   ·

 کند؟  بهتواند شما را  چه کیس یم
 یک روانشناس معرفز

 توانند به شما برای پیدا کردن یک روانشناس کمک کنند:  مختلف  یم رسانانمدد

 کنید.  سؤال یم تان   پزشک خانوادهیا شما از  <

ید تماس یم CAWیا با  <  گتر

(Centrum Algemeen Welzijn):  )مرکز بهزیستر عمویم( 

-0800 13500  

 )یط ساعات کاری( 

- www.caw.be/contacteer-ons 

 )چت یا ایمیل(، 

- Oude Houtlei 124, 9000 Gent  .)با قرار قبیل( 

 تان بخواهید تا شما را به یک مرکز روانشنایس معرف  کند.  کنید؟ در این صورت از مددکار اجتمایع کمک دریافت یم OCMWآیا از<  

 توانید مراجعه کنید و چه مبلغز باید پرداخت کنید؟  به کجا یم

یورو از  4یورو یا  11.20شما حداکتر )مرکز سالمت روان(   Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)نزد یک روانشناس خط اول یا یک ·

 ). 2023های سال  کنید )تعرفه ، پرداخت یم (Verhoogde tegemoetkoming)های پزشیک طریق نظام بازپرداخت بیشتر هزینه

 نامه نیاز دارید.  (. تذکر: شما به یک معرف  2023کنید )در سال  پرداخت یم یورو برای هر جلسه 20شما  بیمارستان عمویمنزد یک روانشناس در یک  ·

 باشند.  یمرایگان  OCMWهای یک روانشناس وابسته به  ویزیت ·

کتبعض  از  · کت  اید به شما بازپرداخت یم بخشر از حق ویزیتر را که شما به روانشناس پرداخت کرده های بیمه خدمات درمای   شر کنند. در این مورد از شر

 تان سؤال کنید.  بیمه خدمات درمای  

 توانید یک روانشناس انتخاب کنید. از قبل سؤال کنید که نرخ هر جلسه چقدر است.  شما خودتان هم یم ·

 راهنمایی 

توانید به صورت  ها مراجعه کنید یا یم توانید برای یکبار گفتگو به آن های  را پیدا کنید که یم توانید سازمان یم www.stad.gent/praaterover در 

 آنالین کمک دریافت کنید. 

توانید  یم www.stad.gent/veerkrachtcursussen های موجود را در  آیا یک کالس گرویه برای شما جالب است؟ در این صورت لیستر از کالس

 پیدا کنید. 

 راهنمای سیستم بهداشت و درمان  

روانشناس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


