
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 طبی امداد کا حصول: انٹاريو ميں ہيلته کيئر
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 يا يمار بصرف وہ ہوسکتا ہے کہ  ہے۔ی ہوتيں نہيمرجنسی ای کوئيں انہيں ہوتے ہی امداد کے متالشی دفعہ جو لوگ طبیکئ
   ضرورت ہو۔ی مدد کيں ہوں اور انہیزخم

 
 يلیموجود ہے جو ٹ  عملہی طبيافتہ يت تربيہاں۔ يں ہيقے امداد حاصل کرنے کے بہت سے طری طبيمرجنسی اير غيں ميوانٹار 

 موجود یبه فراہم کرنے واال دوسرا عملہ  امدادی اور طبيں ڈاکٹر، نرسيملی فيہاںفون پر آپ کے سواالت کا جواب دے سکتا ہے۔ 
 حقائق نامہ يہ۔ يں مسائل کا عالج کرتے ہی طبکے  اور آپيں کرتے ہنہ وہ سب سے پہلے آپ کا معائيں، تر حاالت ميادہہے۔ ز

 ۔گا  مدد کرےی آپ کيں مآپ کو حاصل انتخابات کو سمجهنے
 

 ۔يں سے حاصل کر سکتے ہhealthcarebasics/ca.ontario يں زبانوں ميدآپ اس حقائق نامے کو مز
" Information in Other Languages "کرنے کے  امداد حاصلی طبيں ميو۔ آن الئن ورژن انٹاريںکر کے بٹن پر کلک 

 ۔ی کرے گفراہم ی آپ کو لنک بهيے جاننے کے ليادہ زيںبارے م
 

  کے انتخابات کو سمجهنايئر کيلتهاپنے ہ
  مشورہ لے سکوں؟ی فون کر کے طبيںا شخص ہے جسے ميس ای کوئياک .1

 رات ياآپ دن  مفت، محفوظ فون سروس ہے جس پر يک ايہ۔ يں پر فون کر0000-797-866-1کو Telehealth Ontario ہاں۔ یج
کر سکتے   معلومات حاصلی عمومی صحت کيا نرس سے صحت سے متعلق مشورہ يک۔ آپ ايں فون کر سکتے ہیوقت به یکس
  : آپيا آکہ ی مدد کرے گی آپ کيں کرنے ميصلہ۔ نرس اس بات کا فيںہ

 يں بهال کريکه دیگهر پر خود اپن •
 يںاپنے ڈاکٹر سے مالقات کا وقت ل •
 يں پر جائينک کلیکس •
 يں جائيں روم ميمرجنسیہسپتال کے ا •

 
  مدد کون کر سکتا ہے؟يری ميں مسائل ميمرجنسی ايرغ .2

 : گےيںآپ ممکنہ طور پر مالقات کر
وہ زيادہ پيچيدہ طبی مسائل کی  بهی کہا جاتا ہے۔) ايم ڈی(يا ميڈيکل ڈاکٹر ) جی پی(فيملی ڈاکٹر کو جنرل پريکٹيشنر : ايک فيملی ڈاکٹر سے •

 کی ضرورت ہوئی تو کسی ماہر کے پاس بهيج سکتا ہے۔  کے عالج ميں آپ کی مدد کر سکتا ہے يا اگر آپ کو مزيد مددتشخيص اور ان
سکتی ہے اور /کی تشخيص کرسکتا اين پی ايک ايڈوانس نرس کی طرح ہوتی ہے۔ وہ عمومی بيماريوں اور زخموں): اين پی(نرس پريکٹيشنر  •

 سکتی ہے۔/سکتا تشخيصی ٹيسٹوں کا حکم دےديگر ليب ٹيسٹوں، ايکس رے اور ديگر 
 

 ۔ آپ اسيں سائن اپ کريےکے لHealth Care Connect   تالش ہے؟ی کيکٹيشنر نرس پريا ڈاکٹر يک آپ کو اياک
 کہ يں بنائيقينی۔ اس بات کو يںپر کال کر1822-445-800-1  يا يں کر سکتے ہ آن الئن رجسٹريےمفت سروس کے ل

 کا باضابطہ کارڈ موجود ہو۔  Ontario Health Insurance Plan (OHIP) آپ کے پاس
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   کہاں جاوں؟يں ضرورت ہو تو می امداد کیجب مجهے طب .3

  کے چند انتخاباتيئر کيلتهہ چارٹ آپ کے يہ  ضرورت ہے۔ی مدد کیاس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کو کس قسم ک
 کا احاطہ کرتا ہے۔

 ی ضرورت کب ہو سکتیآپ کو اس ک
  آپشنيئر کيلتهہ  ہے۔۔۔يا کيہ ہے۔۔۔

 وقت جب آپ کو اس ی بهی رات کے کسيادن 
 ضرورت ہو کہ ی مدد کيں کرنے ميصلہبات کا ف

 : جائےيا کياک
  جائےی بهال کيکه دیخود اپن •
  جائےی سے اپوائنٹمنٹ حاصل کڈاکٹر •
  جائےيا جاکلينک •
  جائےيا سروس سے رابطہ کيونٹی کمکسی •
   جائےيا جايں روم ميمرجنسی کے اہسپتال •

 فون يلی مفت اور محفوظ ٹيک ايہ
 رجسٹرڈ نرس سے يکہے۔ آپ ا سروس

 صحت يا مشورہ يںبارے م صحت کے
معلومات حاصل کر سکتے  ی عمومیک
 ۔يںہ

Telehealth 
(1-866-797-0000) 

 يے صورت حال کے لی ہنگاميرجب آپ کو غ
  ضرورت ہو۔یمدد ک

 يں ڈاکٹر اور نرسيملی آپ کا فيںاس م
 ہر عمر يڈيسن، ميملی۔ وہ فيںشامل ہ
 جسمانی يماريوں، بيں ميضوںمرکے
 اور يص تشخی اور چوٹوں کيوںخراب

 ۔يںعالج پر توجہ مرکوز کرتے ہ

 کيئر يلته ہيملی فيگرڈاکٹر اور د
 کرنے والے  فراہم

 يے صورت حال کے لی ہنگاميرجب آپ کو غ
  ضرورت ہو۔یمدد ک

 امداد فراہم ی طبيم، ٹيلته ہيملی فيکا
 یکرنے والے مختلف افراد کو اکٹها کرت

 کوممکنہ حد يضہے تاکہ درج شدہ مر
 يا بهال مہيکه دی کيار معين تریتک اعل

 ڈاکٹر، ںي ميموں جا سکے۔ ان ٹیک
 يںور افراد شامل ہ يشہ پيگر اور ديںنرس

 کے يئر کيلته طرح کے ہیجو آپ کو کئ
مل جل کر  يے کرنے کے لياانتخابات مہ
 ۔ہيں کام کرتے

 يميں ٹيلته ہيملیف

 يادی ہے اور آپ کو بنيں ڈاکٹر نہيملیاگر آپ کا ف
 مل ريئ کيلته ہيادی پر آپ کو بنينکوںان کل  ضرورت ہے۔ی کيئر کيلتهہ

  صحت مند رہنے اورآپ ہے اوریسکت
 يکهس يں سے بچاو کے بارے ميماريوںب

  سروسز اوريگر دينک کليہ۔ يںسکتے ہ
  پر چالئے جانے والےياد بنی کيونٹیکم

 کرتے مدد یآپ ک يںپروگرام  ڈهونڈنے م
  آپ کو ضرورت ہو۔ی جن کيںہ

  ينکس کليکٹيشنرنرس پر

 يسی ايں حاصل کرنے ميئر کيلته آپ کو ہجب
   ہوی آ رہيش پی وجہ سے دشواریرکاوٹوں ک
 زبان •
 ثقافت •
 ياں معذوریجسمان •

  کو صحتيونٹيز افراد، خاندانوں اور کمينٹر سيہ
  ۔يں کرتے ہيا پرموشن پروگرام مہيلتهاور ہ

 ينٹرز سيلته ہيونٹیکم
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 ی ضرورت کب ہو سکتیآپ کو اس ک
  آپشنيئر کيلتهہ  ہے۔۔۔يا کيہ ہے۔۔۔

 بے گهر ہونا •
 غربت •
 يام قيںدور دراز عالقے م •

 يے صورت حال کے لی ہنگاميرجب آپ کو غ
  ضرورت ہو۔یمدد ک

  ہوتا ہے جہاں آپينک ہسپتال کلير غيک ايہ
  مدديے کے ليات ضروری ہنگاميرسادہ، غ

 کے اوقات اکثر ينککل ۔يںحاصل کر سکتے ہ
 ير۔ آپ اکثر بغيںشام اور ہفتہ اتوار تک ہوتے ہ

 ۔ہيں  جا سکتےی وقت بهی کسيےوقت ل

 ينک آفٹر آور کلياواک ان 

ت سے کم درجے کے  ضروریجب آپ کو فور
  کےيماری بيچيدہ پير غيا ی معموليںحاالت م

 یآنکه کا زخم: يں۔ مثال ہودرکار  مددی فوريےل
 يکسرےا  ہونا، ہاته پاوں کا ٹوٹ جانا،یہونا، زخم

 ۔يسٹ ٹيبارٹریاور ل

  مدد کے مراکز آپ کو دن، شام اور ہفتہیفور
 يں مدد فراہم کرتے ہيں حاالت ميسےاتوار کو ا
 يشن آپرينٹر سيہنہ ہو۔  الحق خطرہ ن کاجب جا

 ۔يں فراہم کرتے ہيات سہولیکے عالوہ ہر قسم ک

 ارجنٹ کيئر سينٹر

 
 

   ہوں؟یسکت/ کہاں سے مدد حاصل کر سکتايں تو ميں کو مشکل بنا ديام قيرےم يں مسائل اپنے گهر می طبيرےاگر م .4

 النگ يا  رہنےيں عرصے تک اپنے گهر ميادہ زیہ لوگوں ک۔ ويںکو فون کر Community Care Access Centre یاپنے مقام
  ۔يں مراکز موجود ہ 42يں۔ صوبہ بهر ميں مدد کرتے ہی ان کيں منتقل ہونے ميں ہوم ميئرٹرم ک

 
 یسکت/سکتا  کسے فون کريں۔ ميں چند سواالت ہيںکرنے کے بارے م استعمال کا نظام يئر کيلته ہيں ميو پاس انٹاريرےم .5

 ہوں؟

زبانوں 20 فرانسيسی اور ديگر  عملہ انگلش، سے رابطہ کريں۔ServiceOntario, INFOline تک هے آٹه بجے سے شام پانچ بجے صبح ساڑ
 :ميں آپ کی مدد کرنے کے ليے تيار ہے۔ فون کريں

 
• 1-866-532-3161 
• TTY 1-800-387-5559 
  TTY 416-327-4282 ٹورانٹو ميں •

 
    لومات حاصل کريں۔ پر مزيد معhealth.gov.on.caآن الئن 

 
 


