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خدمات صحی
)OHIP( طرح بیمه صحی انتاریو

اوهیپ پوشش مراقبت های صحی را برای ساکنان واجد 
شرایط انتاریو فراهم می کند. شما باید به محض داشتن 

مدارک الزم درخواست کنید. برای درخواست، شما نیاز به 
نشان دادن این اسناد اصلی:

•

•

کارت شهروندی/ مهاجرت یا کاغذ شما. 

اثبات اقامت شما در انتاریو.  

کارت هویت با عکس و امضا.   •

 health.gov.on.ca برای کسب معلومات بیشتر به ویب سایت
findlink.at/OHIPcover مراجعه نمائید

 OHIP برای پیدا کردن که ایا شما واجد شرایط برای
هستید، به این سایت مراجعه کنید: health.gov.on.ca یا 

findlink.at/ohip-info

شما می توانید برای OHIP در دفتر خدمات انتاریو درخواست 
کنید. برای پیدا کردن یک مکان در نزدیکی شما به شماره ذیل به 

تماس شوید

8097-267-800-1 و یا از serviceontario.ca یا 
findlink.at/mto-office بازدید نمائید.

شما باید 90 روز بعد از داخل شدن به انتاریو انتظار باشید تا  
وارد برای پوشش OHIP خود را برای شروع صبر کنید. در 

طول این مدت انتظار، شما ممکن است قادر به دسترسی به یک 
مرکز اجتماعی جهت اخذ خدمات صحی محدود باشید.  

برای یافتن یک مرکز اجتماعی صحی در نزدیکی خود، به 
 findlink.at/healthcare یا health.gov.on.ca خدمات صحی

مراجعه کنید

برای دانستن هزینه های مراقبت های صحی OHIP را پوشش 
می دهد، به ontario.ca یا findlink.at/ healthOn مراجعه 

کنید

خدمات مراقبت های صحی

برای پیدا کردن یک داکتر فامیلی:

به شماره مراقبت های صحی انتاریو 1822-445-800-1 ویا 
findlink.at/hc-connect یا ontario.ca از صفحه

برای دریافت داکتر داخله و یا جراح در کالج انتاریو دردکمه 
cpso.on.ca.جستجو داکتر بنوسید

از مشاور اسکان خود، خانواده و دوستان خود بپرسید. 
برای پیدا کردن یک آژانس اسکان در نزدیکی شما، به 

settlement.org مراجعه نمائید

در صورت حالت اضطراری صحی بخاطر امبوالنس به 
شماره 911 به تماس شوید. شماره 911 صرف برای حاالت 

اضطرار است.

 )ER( اطاق عاجل شفاخانه

ا اطاق عاجل  برای مسائل فوری و جدی طبی است. شما 
می توانید به تنهایی به اطاق عاجل بروید و یا می توانید با 

شماره تیلفون 911 برای آمبوالنس تماس بگیرید. اگر داکتر 
شفاخانه احساس کند که این یک مورد اضطراری نبود، هزینه 

ای در این مورد وجود خواهد داشت.

مراکز صحی سراپا

برای مسائل صحی که نیاز به توجه فوری اما وضعیت اضطراری 
نیست، شما می توانید به یک کلینیک سراپا بروید و به یک داکتر 

بدون وقت مالقات دیدن نمائید.. پیدا کردن یک کلینیک در نزدیکی 
findlink.at/hcoptions یا ontario.ca شما در

خدمات صحی از راه دور انتاریو – برای مشوره صحی از 
یک نرس, تماس با خدمات صحی از راه دور انتاریو در 

0000-797-866-1 به تماس شوید. نرس های صحی از راه
دور بطور 24 ساعته هفت روز در هفته جهت ارایه مشوره 
های صحی به زبان های انگلیسی و فرانسوی موجود اند، با 

همکاری ترجمه به زبان های دیگربه.شماره ذیل به تماس شوید. 



1-866-797-0007

خدمات صحت روانی

OHIP  برخی از خدمات صحت روانی را پوشش می دهد. 
connexontario.ca معلومات بیشتر در مورد کانکسوآنتاریو در

همچنان می توانید با شماره تیلفون صحت روانی انتاریو 
2600-531-866-1 تماس بگیرید و یا از mhsio.on.caدیدن 

نمائید.

خدمات مراقبت از دندان

مراقبت از دندان تحت پوشش OHIP نیست، اما برخی از 
برنامه هایی وجود دارد که خدمات مراقبت های دندان را به 

اطفال  زیر 17 سال ارائه می دهد:

برای لبخند صحی انتاریو تماس بگیرید 1-800-268-1153
و یا ازhealth.gov.on.ca  دیدن نمائید و یا 

findlink.at/smiles-ont

برای اطفال نیازمند به تداوی به mhp.gov.on.ca  مراجعه 
نمائید و یا findlink.at/CINOT  دیدن نمائید.

برای پیدا کردن یک داکتر دندان

استفاده از انجمن دوکتوران دندان انتاریو برای “پیدا کردن •
داکتر دندان “ ویا خدمات دندان در youroralhealth.ca یا 

findlink.at/oralhealth جستجو نمائید..

.findlink.at/findentist  یا settlement.org بازدید از •

واکسیناسیون

در مورد خدمات واکسیناسیون انتاریو برای بزرگساالن و کودکان 
در health.gov.on.ca ایمنی findlink.at/immuneinfo مراجعه 

نمائید.

برای پیدا کردن محل صحی عمومی محلی خود، با سرویس 
آنتاریو به شماره 1-866-532-3161 تماس بگیرید و یا به 
findlink.at/ph-units  مراجعه نمائید health.on.gov.ca

اوهیپ پالس - جدید!

 با شروع از اول جنوری 2018، بیش از 4400 محصوالت 
دوایی برای هر کسی که 24 سال و کمتر باشد رایگان خواهد بود.

درصورتیکه کارت  OHIP فعلی و نسخه واجد شرایط از دکتر 
برای طفل و یا نوجوان وجود داشت باشد ضرورت به درخواست 

ندارد و ادویه مطابق نسخه توسط فارمسست برای مریض داده می 
شود، هیچ هزینه توزیعی وجود نخواهد داشت

آیا میدانستید؟

کارت صحی خود را همیشه همراه خود داشته باشید در صورت 
حالت اضطرار ضرورت می شود.




