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خدمات صحی

•

الرعاية الطبية
)OHIP( خطة أونتاريو للتأمين الصحي

توّفر OHIP )المعروفة أيضاً ببطاقة “أوهيب” الصحية( تغطية 
صحية للمقيمين الُمستِحقين في أونتاريو. يجب عليكم تقديم 

الطلب في أقرب وقت تكون فيها المستندات المطلوبة جاهزة. 
لتقديم الطلب، ستحتاجون إلى إبراز المستندات التالية بنسختها 

األصلية:

•

•

بطاقة أو أوراق الجنسية/الهجرة. 

دليل على إقامتكم في أونتاريو.  

هوية مع صورة وتوقيع.   •

للحصول على المزيد من المعلومات، زوروا موقع 
findlink.at/OHIPcover أو health.gov.on.ca

لمعرفة ما إذا كنتم ُمستِحقين لبطاقة OHIP الصحية، زوروا موقع: 
findlink.at/ohip-info أو health.gov.on.ca

يمكنكم تقديم طلب للحصول على بطاقة  OHIP في مكتب  
Service-Ontario  )خدمة كندا(. للعثور على مكان بالقرب 

منكم، اتّصلوا بالرقم  8097-267-800-1 أو زوروا موقع 
findlink.at/mto-office أو serviceontario.ca

عليكم االنتظار 90 يوماً منذ تاريخ وصولكم إلى أونتاريو لتبدأ 
التغطية الصحية من بطاقة OHIP. أثناء فترة االنتظار هذه، 

بإمكانكم الوصول إلى مركز الصحة المجتمعي للحصول على بعض 
الخدمات المحدودة.  

للعثور على مركز صحة مجتمعي بالقرب منكم، زوروا موقع 
findlink.at/healthcare أو health.gov.on.ca

لمعرفة معلومات عن تكاليف الرعاية الصحية التي تغّطيها بطاقة 
findlink.at/ healthOn أو ontario.ca زوروا موقع ،OHIP

خدمات الرعاية الصحية

للعثور على طبيب عائلة:

اتّصلوا بالخط الساخن  Health Care Connect على 
الرقم 1822-445-800-1 أو زوروا موقع  ontario.ca أو 

findlink.at/hc-connect

استخدموا طريقة البحث  Doctor Searchعلى موقع كلية 
cpso.on.ca.األطباء والجّراحين في أونتاريو

اسألوا مستشار التوطين الخاص بكم، وأفراد العائلة، واألصدقاء. 
للعثور على وكالة توطين بالقرب منكم، زوروا موقع 

settlement.org

رقم 911 – في الحاالت الطبية الطارئة، اتّصلوا بالرقم 9-1-1
واطلبوا سيارة اإلسعاف. إن 1-1-9  هي خدمة للطوارئ فقط.

 )ER( غرفة الطوارئ في المستشفى

ة تستقبل غرفة الطوارئ في المستشفى الحاالت الطبية العاجلة 
والخطيرة. يمكنكم الذهاب إلى غرفة الطوارئ بأنفسكم أو 

االتصال بالرقم 1-1-9  الستدعاء سيارة اإلسعاف. ستدفعون 
رسوماً لو شعر طبيب المستشفى أن الحالة لم تكن طارئة.

walk-in المراكز الطبية بدون مواعيد مسبقة 

للحاالت الطبية التي تستدعي اهتماماً عاجالً لكنها ليست طارئة، 
يمكنكم الذهاب إلى هذه المراكز الطبية ورؤية الطبيب بدون موعد 
مسبق. اعثروا على عيادة بالقرب منكم على موقع ontario.ca أو 

findlink.at/hcoptions

الرعاية الصحية عن بُعد  Telehealth Ontario – للحصول على 
Telehealth Ontario نصيحة طبية من الممرضة، اتّصلوا بـ

 Telehealth 24 على الرقم 0000-797-866-1 تتوفّر ممرضات
ساعة في اليوم خالل 7 أيام في األسبوع. وتُقدّم النصائح باللغتين 

اإلنجليزية والفرنسية مع خدمة ترجمة باللغات األخرى.  وِلَمن لديهم 
مشاكل في السمع، اتّصلوا بالرقم: 1-866-797-0007

خدمات الصحة العقلية

تغّطي بطاقة  OHIPالصحية بعض خدمات الصحة 
العقلية. اعرفوا المزيد عن  ConnexOntario على موقع 



connexontario.ca

يمكنكم أيضاً االتصال بخط المساعدة للصحة العقلية في أونتاريو 
mhsio.on.ca على الرقم 2600-531-866-1 أو زوروا موقع

خدمات العناية باألسنان

ال تغطي بطاقة  OHIP الصحية خدمات العناية باألسنان، لكن 
توجد بعض البرامج التي توّفر العناية باألسنان لألطفال تحت 

عمر 17 سنة:

 Healthy )للتواصل مع )االبتسامات الصحية أونتاريو
Smiles Ontario، اّتصلوا بالرقم 1153-268-800-1 أو 

findlink.at/smiles-ont أو health.gov.on.ca زوروا موقع

 Children in )للتواصل مع )األطفال المحتاجون إلى عالج
Need of Treatment ، زوروا موقع mhp.gov.on.ca  أو 

findlink.at/CINOT

•
(

للعثور على طبيب أسنان:

 Find a Dentist استعملوا خدمة جمعية أونتاريو لألسنان
 youroralhealth.ca العثور على طبيب أسنان( على الموقع

 findlink.at/oralhealth أو

.findlink.at/findentist  أو settlement.org زوروا موقع •

التطعيمات أو اللقاحات

اعرفوا عن خدمات أونتاريو لتطعيمات )لقاحات أو تحصينات( 
البالغين أو األطفال على موقع health.gov.on.ca أو 

findlink.at/immuneinfo

للعثور على وحدة الصحة العامة المحلية الخاصة بكم، 
اتّصلوا بـ ServiceOntario )خدمة أونتاريو( على الرقم  

1-866-532-3161 أو زوروا موقع health.on.gov.ca أو  
findlink.at/ph-units

بطاقة  OHIP PLUS – جديد!

بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2018، أصبح أكثر من 4,400 دواء 
مجانياً لكل شخص في سّن 24 أو أقل.

ال حاجة لتقديم طلب لهذا األمر. طالما أن الطفل/الطفلة أو الشاب/
الشابة لديهما البطاقة الصحية OHIP ووصفة من األدوية الُمغّطاة 

من الطبيب، سيعطي الصيدلي الدواء بدون تكلفة للمريض. ولن 
تكون هناك رسوم لصرف الدواء

هل تعرفون؟

يجب أن تحملوا دائماً معكم بطاقتكم الصحية في حال حدوث حالة 
طوارئ.




