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(IFH) برنامه صحی موقت فدرال
برنامه IFH؛ بیمه صحی محدود و موقتی را برای افراد 

خاصی از مردم در کانادا فراهم می کند. بودجه آن توسط 
اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا تامین می 

شود.

خدمات قابل دسترس

خدمات داکتر یا نرس ثبت نام شده و همچنان خدمات •
بیمارستان و البراتوار.

•

•

درمان عاجل وجدی دندان ها.

ادویه تجویزی از جمله ادویه کنترول حاملگی.

لوازم و تجهیزات طبی. •

خدمات ترجمه برای وضعیت مراقبت های بهداشتی •
و درمانی.

•

شایستگی

مدعیان پناهندگی.

پناهندگان اسکان داده شده. •

افرادی که تحت قانون حفاظت از مهاجرت و •
پناهندگان بازداشت شده اند.

برای معلومات بیشتر، به اداره مهاجرت و گمرک کانادا 
در canada.ca مراجعه نمائید

دسترسی

افراد دارای پوشش IFH می توانند از هر ارائه دهنده 
مراقبت های بهداشتی و درمانی که در شرکت بیمه 

مداوی بلو کراس ثبت شده است، خدمات دریافت کنند.

برای لیست از متخصصان مراقبت های بهداشتی 
  ifhp-pfsi.ca.و درمانی ثبت شده در منطقه خود، به

مراجعه نمائید.

مدارک مورد نیاز

هنگامی که به یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی 
و درمانی مراجعه می نمائید، باید مدارک واجد شرایط 

بودن IFH خود را به آنها نشان دهید:

اسناد مدعی حمایت از پناهندگان یا.•

گواهی نامه برنامه بهداشتی و درمانی موقت. •

پروسه ها

اگر شما واجد شرایط پوشش تحت برنامه IFH هستید، برای 
خدمات یا محصوالت دریافتی پول پرداخت نمی نمائید. اگر 

پول خدمات یا محصولی را خودتان بپردازید، برنامه IFH به 
شما بازپرداخت نمی کند. ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و 

 Medavie Blue درمانی باید صورتحساب را مستقیماً به
Cross  ارسال کند. پس از دریافت مراقبت، ممکن است 
نامه ای دریافت نمائید که از شما بخواهد خدمات را تأیید 

نمائید. این یک بل نیست.

اگر گواهی نامه بیمه صحی فدرال یا IFH  گم 
شود چه می شود؟

در صورت مفقود شدن، دزدی شدن و یا تخریب گواهی 
نامه در اسرع وقت به IRCC  خبر بدهید و یا به 

شماره 2100-242-888-1 به تماس شوید.




