
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 مرحله شروع :ريومراقبت درمانی در آنتا
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 .دريافت کمک پزشکی سواالتی داشته باشيدنحوه اگر در آنتاريو زندگی می کنيد يا خيال داريد که بزودی به اينجا بياييد، ممکن است در مورد 
پاسخ هائی به همه سواالت متداول که اشخاص در آنتاريو در مورد مراقبت درمانی  .در اين صورت، اينجا محل بسيار خوبی برای شروع است

 .ده ايمدا ت را تحت دو عنوان اصلی سازمانما اطالعا .يافتخواهيد ند را در اينجا پرسمی 
 در باره سيستم مراقبت درمانی در آنتاريو •
 نحوه ثبت نام و شروع دريافت کمک پزشکی •

 
 Information in“ روی دکمه . موجود استhealthcarebasics/ca.ioontar اين برگه اطالعاتی به زبان های بيشتری در 

Other Languages”)پيوندهائی را نيز برای کسب اطالعات بيشتر در ،نسخه آنالين .کليک کنيد) اطالعات به زبان های ديگر 
 .مورد دريافت مراقبت درمانی در آنتاريو در اختيار شما قرار خواهد داد

 
 قبت درمانی در آنتاريودر باره سيستم مرا

 چه نهادی هزينه مراقبت درمانی در آنتاريو را پرداخت می کند؟ .1

معنی اش اينستکه  .اگر در آنتاريو زندگی می کنيد، هزينه بيشتر خدمات مراقبت درمانی مورد نياز شما توسط بودجه عمومی پرداخت می شود
 :ات مشمولخدم .دولت همه يا بخشی از هزينه را برای شما می پردازد

 ه ويزيت پزشک خانواده شما و متخصص پزشکینيهز •
 بيشتر خدمات مراقبت درمانی اساسی و اورژانس شامل جراحی و اقامت در بيمارستان •

 اين ابيشتر اشخاص در آنتاريو ب .را برقرار کرده است Ontario Health Insurance Planآنتاريو برای پرداخت هزينه اين خدمات، 
هنگاميکه اهالی آنتاريو ماليات می پردازند، بخشی از اين ماليات به اين برنامه اختصاص  .OHIP :آشنائی دارندم اختصاری آن  ناهبرنامه ب

پزشکان و ساير  . قرار گيريد، بايستی برای آن ثبت نام کنيدOHIPبرای اينکه تحت پوشش  .پيدا می کند تا هزينه خدمات درمانی را  بپردازد
  . صورتحساب می فرستند OHIP برای،مراقبت درمانی سپس برای خدماتی که در اختيار شما قرار می گيردارائه کنندگان 

   
يا می  . واجد شرايط نباشيد، بايستی هزينه مراقبت درمانی خود را در طول اقامت در آنتاريو بپردازيدOHIP اگر برای :راهنمائی

 ماهانه را به سهم بيمها عضويت در بيمه خصوصی، يک شما ب .رار دهيدتوانيد خريد بيمه درمانی خصوصی را مورد مالحظه ق
 می ، واجد شرايط باشيدOHIPحتی اگر برای  . مراقبت درمانی خاص را پرداخت کنند هایشرکت بيمه پرداخت می کنيد تا هزينه

  . نيست، استفاده کنيدOHIPتوانيد از بيمه خصوصی برای پرداخت بعضی خدماتی که تحت پوشش 
 
  را می پردازد؟OHIPچه نهادی هزينه برنامه بيمه درمانی آنتاريو  .2

OHIP بودجه اين برنامه توسط وجوهی تأمين می شود که از طريق ماليات از  .برنامه درمانی آنتاريو می باشد که توسط دولت اداره می شود
  .ساکنين و بنگاه های بازرگانی آنتاريو اخذ می شود
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  چه نوع خدمات پزشکی را پوشش می دهد؟Ontario Health Insurance Plan (OHIP)مه درمانی آنتاريوبرنامه بي  .3

OHIP تا موقعيکه به واسطه داليل پزشکی به - هزينه بيشتر خدمات اساسی پزشکی و اورژانس که در آنتاريو دريافت می کنيد را می پردازد 
 . را خالصه می کندکنيد دريافت OHIPخدماتی که می توانيد از طريق اين جدول  .آنها نياز داشته باشيد

 
OHIPپوشش می دهد :  OHIPپوشش نمی دهد :  

بيشتر خدمات اساسی پزشکی و اورژانس که در آنتاريو  •
 تا موقعيکه به واسطه داليل پزشکی به -دريافت می کنيد 

 .آنها نياز داشته باشيد
بعضی خدمات اورژانس که در خارج کانادا دريافت می  •

 طول مدتی که می توانيد در مقررات خاصی در مورد .کنيد
 خارج کشور بمانيد اعمال می شود

 خدمات غيرضروری از قبيل جراحی زيبائی •
داروهای تجويزی، مراقبت از دهان و دندان و بيشتر  •

 معاينات چشم
خدمات مراقبت در خانه، خدمات آمبوالنس و مراقبت دراز  •

 مدت در خارج آنتاريو

 
 زشکینحوه ثبت نام و شروع دريافت کمک پ

   درخواست کنم؟(OHIP)آيا می توانم برای مراقبت درمانی از طريق برنامه بيمه درمانی آنتاريو  .4

 :بدهيد" بله"، بايستی به سه سوال زير پاسخ OHIPبرای درخواست برای 

 آيا خانه يا محل سکونت اصلی شما در آنتاريو می باشد؟ •
  روز از مملکت دور بوديد؟ 30ا برای کمتر ازدر طول شش ماه اولی که در آنتاريو زندگی کرديد، آي •
  ماهه در آنتاريو بسر می بريد؟12 روز در هر دوره  153آيا برای حداقل •

  
 :شرايط نمی باشيد واجد OHIP برای مثال، در موارد زير برای .دنبرخی شرايط ديگر نيز اطالق پذير می باش

  بازديدکننده يا توريست هستيد •
 درخواست می کنيدبرای وضعيت پناهندگی  •
  ماهه از آنتاريو به دور هستيد12 روز در هر دوره  153برای بيش از •
 اول اقامت در اينجا از آنتاريو به دور باشيدروز   183 روز در 30برای بيش از •
 دانشجوی خارجی و در بعضی موارد کارگر خارجی باشيد •

 . به صورت آنالين دريافت کنيدرا  درخواست کندOHIPچه کسی می تواند برای می توانيد اطالعات بيشتری در باره 
 

 دوره انتظار سه ماهه يک،  هزينه های پزشکی شما را پوشش دهد OHIPاگر در آنتاريو تازه وارد هستيد، قبل از اينکه :راهنمائی
مدت انتظار، می توانيد برای پوشش  . درخواست کنيد OHIPايده خوبيست که به محض اينکه اينجا آمديد برای کارت .وجود دارد

  .خريد بيمه خصوصی را در نظر داشته باشيد

 
  چگونه است؟(OHIP)نحوه درخواست برای برنامه بيمه درمانی آنتاريو  .5

 .درخواست کنيد ServiceOntarioنزديکترين دفتر بايستی شخصًا در 

 :برای درخواست بايستی

می توانيد يک نسخه از اين فرم را از دفتر  ).82-0265فرم  (يدپر کن را برای ثبت نام در پوشش درمانی آنتارتو فرمی •
ServiceOntario يک نسخه را به صورت آنالين دريافت کنيديا  .کنيد دريافت. 

را برای ثبوت هويت خود ارائه کنيد که ثابت می کند در آنتاريو اقامت داريد و نشان می دهد که شرايط مهاجرت را  اصل مدارک  •
 .يدبرآورده می کن
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 اگر از طريق سيستم مراقبت درمانی آنتاريو به کمک نياز داشته باشم بايستی چکار کنم؟ .6

اين کارت ثابت می کند که شما برای پرداخت خدمات  .بايستی کارت درمانی آنتاريوی خود را در هنگام دريافت کمک پزشکی نشان دهيد
کارت خود را در هنگام عضويت در برنامه دريافت  . واجد شرايط هستيد(OHIP)مراقبت درمانی تان توسط برنامه بيمه درمانی آنتاريو 

 .هميشه کارت خود را به همراه داشته باشيد .خواهيد کرد

 

  . را خالصه می کندگزينش های مراقبت درمانی شمااين جدول  .داريدبستگی به نوع کمکی دارد که نياز  برای دريافت کمک به کجا برويد؟
  

 ...چه موقع ممکن است نياز داشته باشيد ...چيست درمانیگزينش مراقبت 

Telehealth  
(1-866-797-0000) 

 .اين خدمات محرمانه تلفنی به طور رايگان است
می توانيد توصيه بهداشتی يا اطالعات کلی بهداشتی 

 .را از يک پرستار مجاز دريافت کنيد

هنگاميکه در هر زمان در طول شبانروز 
يد تا تصميم بگيريد در به کمک نياز دار

  :موارد زير چکار کنيد
  مراقبت از خودتان 
  قرار ويزيت گذاشتن با پزشکتان 
  رفتن به درمانگاه 
  تماس با خدمات جامعه محلی 
  رفتن به اتاق اورژانس بيمارستان 

 

پزشکان و ساير ارائه کنندگان 
 مراقبت درمانی خانواده

اين  .ودمل پزشک خانواده و پرستاران شما می شاش
گروه بر روی طب خانواده، شناسائی و مداوای 

بيماری، اختالالت و مصدوميت های جسمانی بيمار 
  .در همه سنين تمرکز می کنند

  

 

هنگاميکه برای موقعيت های 
 .غيراورژانسی به مراقبت نياز داريد

گروه بهداشت خانواده مجموعه ای از ارائه کنندگان   گروه های بهداشت خانواده
اقبت بهداشتی مختلف می باشد که باالترين کيفيت مر

مراقبت ممکن را به بيمار ثبت نام شده ارائه می 
گروه ها شامل پزشکان، پرستاران و ساير  .کنند

متخصصينی می شود که برای ارائه گزينش های 
  .همکاری می کنندهداشتی گوناگون به شما ب

  

  

هنگاميکه برای موقعيت های 
  .اقبت نياز داريدغيراورژانسی به مر

 - درمانگاه های پزشک
  انپرستار

در اين درمانگاه ها، می توانيد مراقبت بهداشتی 
عمومی را دريافت کرده و اطالعاتی را در مورد 

حفظ سالمتی و پيشگيری از بيماری ها دريافت 
اين درمانگاه ها به شما کمک خواهند کرد که  .کنيد

 مورد "ورجامعه مح"ساير خدمات و برنامه های 
  .نيازتان را نيز پيدا کنيد

اگر پزشک خانواده نداريد و به مراقبت 
  .بهداشتی عمومی نياز داريد
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 ...چه موقع ممکن است نياز داشته باشيد ...چيست درمانیگزينش مراقبت 

بهداشتی و اشاعه بهداشت را های مراکز برنامه اين    مراکز بهداشتی جامعه محلی
به اشخاص، خانواده ها و جوامع محلی ارائه می 

  .کنند

 به هنگاميکه برای دريافت مراقبت درمانی
 مواجه موانعیواسطه موارد زير با 

  :هستيد
 زبان 
 فرهنگ 
 معلوليت های جسمانی 
 بی خانمانی 
 فقر 
 محل های دورافتاده 

بدون وقت قبلی "درمانگاه 
)Walk-in ( يا بعد از ساعات

  اداری

اين درمانگاه بر محور بيمارستان نبوده و می توانيد 
برای نيازهای ساده و غيراورژانسی مراقبت 

ساعات درمانگاه اغلب به ديروقت و  .فت کنيددريا
اغلب اوقات می توانيد  .آخرهفته ها تمديد شده است

  ."سر زده وارد شويد"بدون وقت قبلی به آنها 

هنگاميکه برای موقعيت های 
  .غيراورژانسی به مراقبت نياز داريد

مراکز مراقبت فوری برای عوارضی که خطر   مرکز مراقبت فوری
 و آخر هفته ها کمک شبانروزدر طول جانی ندارند 
اين مراکز می توانند همه نوع  .ارائه می کنند

  .خدمات را به غير از جراحی ارائه کنند

هنگاميکه در شرايط کمتر فوری برای 
عوارض جزئی يا غيرپيچيده به مراقبت 

مصدوميت چشم،  :مثال .فوری نياز داريد
جراحت، شکستگی دست يا پا، 

ايکس و تست های عکسبرداری اشعه 
  آزمايشگاهی

 
 با چه نهادی می توانم تماس بگيرم؟ .من در مورد استفاده از سيستم مراقبت درمانی در آنتاريو سواالتی دارم .7
 
کادر اداری آماده است به شما  . بعدازظهر تماس بگيريد5:00 صبح و 8:30بين ساعات ) خط اطالعاتی(ServiceOntario ،INFOlineبا 

 :شماره تماس . زبان ديگر کمک کند 20ی انگليسی، فرانسوی وبه زبان ها
• 1-866-532-3161 
• TTY 1-800-387-5559 
 TTY 416-327-4282در تورنتو،  •

 
   health.gov.on.caاطالعات بيشتری را روی اينترنت در اين آدرس بيابيد  

 


