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خدمات صحی

•

مراقبت های بهداشتی
)OHIP( طرح بیمه سالمت انتاریو

OHIP پوشش مراقبت های بهداشتی را برای ساکنان واجد 
شرایط انتاریو فراهم می کند. شما باید به محض دریافت 

مدارک الزم اقدام کنید. برای درخواست، باید این مدارک 
اصلی را نشان دهید:

کارت شهروندی/مهاجرت یا کاغذ شما.  •

مدرک اقامت شما در انتاریو.   •

شناسایی با عکس و امضا.   •

برای دریافت اطالعات بیشتر، به health.gov.on.ca یا 
findlink.at/OHIPcover مراجعه کنید

برای اطالع از اینکه واجد شرایط OHIP هستید، به این آدرس 
findlink.at/ohip-info یا health.gov.on.ca :مراجعه کنید

شما می توانید برای OHIP در دفتر خدمات انتاریو درخواست 
دهید. برای پیدا کردن مکان نزدیک خود، تماس بگیرید

۱-۸۰۰-۲۶۷-۸۰۹۷ یا به serviceontario.ca یا 
findlink.at/mto-office مراجعه کنید

شما باید ۹۰ روز از تاریخ ورود به انتاریو برای شروع 
پوشش OHIP خود صبر کنید. در طول این دوره انتظار، 

ممکن است بتوانید برای برخی خدمات محدود به یک مرکز 
بهداشت اجتماعی دسترسی داشته باشید.  

برای یافتن یک مرکز بهداشتی محلی در نزدیکی خود، به 
health.gov.on.ca یا findlink.at/healthcare مراجعه کنید

برای اطالع از هزینه های مراقبت های بهداشتی OHIP، به 
ontario.ca یا findlink.at/healthOn مراجعه کنید.

خدمات مراقبت های بهداشتی

برای یافتن پزشک خانواده:

با خط تلفن Health Care Connect به شماره -۱۸۲۲
۱-۸۰۰-۴۴۵ تماس بگیرید یا مراجعه کنید ontario.ca یا 

findlink.at/hc-connect

از »جستجوی دکتر« در کالج استفاده کنید پزشکان و جراحان 
cpso.on.ca انتاریو در

از مشاور تسویه حساب، خانواده و دوستان خود بپرسید. 
برای یافتن یک آژانس تسویه حساب در نزدیکی خود، به 

settlement.org مراجعه کنید

۹۱۱ - در شرایط اورژانس پزشکی، ۹۱۱ را شماره گیری 
کرده و آمبوالنس بخواهید. خدمات ۹۱۱ فقط برای مواقع 

اضطراری است.

)ER( اتاق اورژانس بیمارستان

 برای مسائل پزشکی فوری و جدی است. می توانید خودتان ن
به اورژانس بروید یا می توانید با شماره ۹۱۱ برای آمبوالنس 
تماس بگیرید. اگر پزشک بیمارستان احساس کند که این یک 

مورد اورژانسی نبوده، هزینه ای دریافت خواهد شد.

مراکز درمانی متحرک

برای مسائل پزشکی که نیاز به توجه فوری دارند، اما 
اورژانسی نیستند، می توانید بدون تعیین وقت قبلی به یک 

کلینیک مراجعه کنید و به پزشک مراجعه کنید. یک کلینیک 
 findlink.at/hcoptions یا ontario.ca نزدیک خود را در

پیدا کنید

Ontario - برای مشاوره پزشکی از یک پرستار، با 
Telehealth Ontario به شماره ۱-۸۶۶-۷۹۷-۰۰۰تماس 

بگیرید. پرستاران Telehealth  ۲۴ ساعت شبانه روز و 
هفت روز هفته در دسترس هستند. مشاوره به زبان انگلیسی و 
فرانسوی با پشتیبانی ترجمه به زبان های دیگر ارائه می شود.

.TTY: ۰۰۰۷-۷۹۷-۸۶۶-۱



خدمات بهداشت روان

OHIP برخی از خدمات سالمت روان را پوشش می دهد. 
درباره ConnexOntario در connexontario.ca بیشتر 

بیاموزید

همچنین می توانید با خط راهنمای سالمت روان انتاریو به 
 mhsio.on.ca شماره ۱-۸۶۶-۵۳۱-۲۶۰۰ تماس بگیرید یا به

مراجعه کنید

خدمات مراقبت از دندان

مراقبت های دندانی تحت پوشش OHIP نیست، اما برخی از 
برنامه ها هستند که مراقبت های دندانی را برای کودکان زیر 

۱۷ سال ارائه می دهند:

برای لبخند سالم انتاریو تماس بگیرید

۱-۸۰۰-۲۶۸-۱۱۵۳ یا به health.gov.on.ca یا 
findlink.at/smiles-ont مراجعه کنید

برای کودکان نیازمند به درمان به mhp.gov.on.ca یا 
findlink.at/CINOT مراجعه کنید.

واکسیناسیون ها

در مورد خدمات واکسیناسیون انتاریو برای •
بزرگساالن و کودکان در health.gov.on.ca یا 

findlink.at/immuneinfo بیاموزید

برای پیدا کردن مکان واحد بهداشت عمومی محلی •
خود، با ServiceOntario به شماره -۳۱۶۱-۵۳۲

۱-۸۶۶تماس بگیرید یا به health.on.gov.ca یا 
findlink.at/ph-units مراجعه کنید.

 OHIP PLUS  - جدید!   

از اول ژانویه ۲۰۱۸، بیش از ۴۴۰۰ محصول دارویی برای 
افراد ۲۴ سال و کمتر رایگان خواهد بود.

نیازی به درخواست برای این نیست. تا زمانی که کودک یا 
جوانان دارای کارت OHIP فعلی و نسخه واجد شرایط از 
پزشک هستند، دارو توسط داروساز بدون هیچ هزینه ای 

برای بیمار داده می شود. هیچ هزینه ای برای توزیع وجود 
نخواهد داشت.

آیا می دانستید؟

در مواقع اضطراری باید کارت سالمت خود را همیشه همراه 
داشته باشید.




