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ن الجدد إىل كندا. ويتحدث عن الرعاية الصحية المقدمة  تم عمل هذا الكتيب للقادم�ي
ي بريتش كولومبيا إىل هوب، بريتش 

ي �ن من صحة فريزر )Fraser Health(، من مدينة برنا�ب
ي 

ي هذه الخريطة، فإنك �ن
ي إحدى المناطق المشارة إليها �ن

كولومبيا. إذا كنت تسكن �ن
 .)Fraser Health Authority( المنطقة التابعة لهيئة صحة فريزر

عن ماذا يتحدث هذا الكتيب؟

: يمكنك إستخدام هذا الكتيب لما يلي

ي قد تكون لديك عن نظام الرعاية  	
الإجابة عىل الأسئلة ال�ت

ي بريتش كولومبيا.
ي كندا و�ن

الصحية �ن
معرفة المزيد عن خدمات الرعاية الصحية المقدمة من هيئة  	

صحة فريزر.
معرفة كيفية الوصول إىل هذه الخدمات. 	
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ي كندا؟
كيف تبدو الرعاية الصحية �ف

ي المكان الذي 
ي كندا مختلفة عن الرعاية الصحية المقدمة �ن

قد تكون الرعاية الصحية �ن
ي كندا هو أنها »رعاية وقائية«، والذي 

قدمت منه. الجزء الهام من الرعاية الصحية �ن
يهدف إىل المحافظة عىل أن تبقى سالماً. يُسمى الأطباء والممرضات والأشخاص الآخرون 

الذين يقدمون لك الرعاية الصحية بمقدمي الرعاية الصحية. يعمل مقدمو الرعاية 
 الصحية معك للحفاظ عىل صحتك. )لمزيد من المعلومات عن العيش الصحي: 

صابة أو المرض أو ل   أنظر صفحة 27(. سيساعدك هؤلء أيضاً عندما تتعرض للإ
ي 

تشعر بأنك عىل ما يرام. سيساعدك أحد مقدمي الرعاية الصحية مهما كانت الأسباب ال�ت
تجعلك تشعر بالمرض أو بإعتلل الصحة. 

ي بعض الإحيان يتم تسميتهم 
ي كندا وهما: أطباء الأرسة )�ن

هناك نوعان من الأطباء �ن
. يقدم الممرضون الممارسون  ف ف أو GPs( والأطباء الأخصائي�ي ف العام�ي بالممارس�ي
ي أحيان 

ي بعض الأحيان مع الأطباء و�ن
، حيث يقدمونها �ن )NPs( أيضاً الرعاية للمر�ن

أخرى بشكل منفصل. 

ن صحي، يمكنك مراجعة المستشفى أو عيادة الطبيب مجاناً.  ي كندا، إذا كان لديك تأم�ي
�ن

قد يتوجب عليك دفع رسوم لمراجعة طبيب الأسنان أو طبيب العيون، أو للحصول عىل 
ن الصحي:  أنظر صفحة 17(. أدوية معينة. )لمزيد من المعلومات عن التأم�ي
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ي الأصلية؟
ي الحصول عل الرعاية الصحية بلغ�ت

هل يمكن�ف

وإذا  فريزر،  صحة  هيئة  تقدمها  خدمة  لمراجعة  ذاهباً  كنت  إذا 
بمحادثة  تقوم  لكي  جيد  بشكل  ية  ن نجل�ي الإ اللغة  تفهم  تكن  لم 

لغتك.  يتحدث  ي  ط�ب فوري  جم  م�ت توف�ي  يمكننا  طبية، 
شارات. ويشمل هذا لغة الإ

ي عىل التواصل مع طبيبك وفريق رعايتك  جم الط�ب سيساعدك الم�ت
جمة الفورية ع�ب الهاتف أو الفيديو أو  الصحية. قد يتم تقديم ال�ت

. قد يستغرق بعض الوقت. ل يتوجب  شخصياً. يرجى التحىلي بالص�ب
عليك تسديد أية رسوم لقاء هذه الخدمة. للمحادثات غ�ي الرسمية، 

يمكن لأحد أفراد أرستك أو صديقك مساعدتك عىل توضيح إحتياجاتك 
لفريق الرعاية الصحية.

ي هذا الكتيب 
ي نتحدث عنها �ن

يتم تقديم معظم الخدمات ال�ت
ي 

جم مجا�ن ي هيئة صحة فريزر. يمكنك الحصول عىل م�ت
من قبلنا �ن

ي نقدمها. وتشمل هذه الخدمات المستشفيات، ومراكز 
للخدمات ال�ت

الصحة العامة وأخرى.

أطباء الأرسة والممرضون الممارسون

ي العيادات الطبية 
ي عيادات الأطباء و�ن

يعمل أطباء الأرسة والممرضون الممارسون كلهما �ن
ي ل يتطلب فيها عمل موعد مسبق. يستطيع أطباء الأرسة والممرضون الممارسون 

ال�ت
ي 

مساعدتك لكي تبقى بصحة جيدة. ويمكنهم أيضاً مساعدتك عندما تشعر بالمرض و�ن
الحالت غ�ي الطارئة. لمراجعة طبيب أرستك أو الممرض الممارس، إتصل بعيادة الطبيب 

نتظار لمدة تصل إىل أسبوع أو نحو  مسبقاً لعمل موعد مراجعة. قد يتوجب عليك الإ
ذلك لموعدك. إذا لم يكن لديك طبيب أرسة أو ممرض ممارس، يمكنك مراجعة العيادة 

ي 
ي ل تتطلب عمل موعد مسبق )walk-in clinic(. تكون العيادة الطبية ال�ت

الطبية ال�ت
ل تتطلب عمل موعد مسبق مفتوحة أحياناً إىل وقت متأخر. وعادة، يتم أولً معاينة 

الأشخاص وفق مبدأ من يصل أولً يحصل عىل الخدمة أولً.

نعم! 
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ي ل يتطلب عمل موعد مسبق هي عيادات خاصة، 
عيادات الأطباء والعيادة الطبية ال�ت

ومع�ن ذلك بأنها عيادات غ�ي تابعة لهيئة صحة فريزر. قد ل يمكنك الحصول عل 
ي ل يتطلب عمل موعد 

جم فوري عند مراجعة عيادة الطبيب أو العيادة الطبية ال�ت م�ت
ه. جم الفوري عندما يتم توف�ي مسبق لها، أو قد يمكنك تسديد أجرة الم�ت

ستفسار من   يمكنك محاولة إيجاد طبيب يتحدث لغتك من خلل الإ
 : ي التاىلي

و�ن لك�ت ي الموقع الإ
 أصدقائك أو أقربائك. يمكنك أيضاً البحث �ن

www.cpsbc.ca/physician_search. يمكنك إختيار لغتك من القائمة المنسدلة 
بإختيار خيار »Switch to advanced search« أي »إنتقل إىل البحث المتقدم«. 

جم فوري لدى  إذا لم تتمكن من إيجاد طبيب يتحدث بلغتك، وإذا لم يكن هناك م�ت
ي ل تتطلب عمل موعد مسبق، حاول أن تجلب معك 

عيادة الطبيب أو العيادة ال�ت
جم لك أثناء موعدك. صديقك أو أحد أفراد أرستك لكي ي�ت

؟ ي
ي إيجاد طبيب أرسة يتحدث بلغ�ت

كيف يمكن�ف
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ي القلب، قد يحيلك 
إذا كانت لديك مشكلة صحية معينة، مثل داء السكري أو مرض �ن

ي 
ي �ن

. حصل الأخصائيون عىل تدريب إضا�ن ف مقدم الرعاية الصحية إىل أحد الأخصائي�ي
ن تشمل أطباء العيون، أطباء القلب، أطباء  . بعض أمثلة الأخصائي�ي ن ي مع�ي مجال ط�ب

صحة النساء وأطباء الصحة العقلية. الأخصائيون هم ليسوا أطباء للأرسة.

 . ي
، سيبعثون برسالة إىل الأخصا�أ ي

إذا ظن طبيب أرستك بأنك بحاجة لمراجعة أخصا�أ
ف  نتظار لأشهر عديدة قبل أن يح�ي حالة. قد يتوجب عليك الإ تسمى هذه الرسالة بالإ

. ي
موعدك لمراجعة الطبيب الأخصا�أ

سيساعدك طبيب أرستك أو الممرض الممارس لمعالجة الألم أو المخاوف الصحية 
. ي ي أو لإجراء فحص ط�ب

ن حلول موعد مراجعة الطبيب الأخصا�أ الأخرى عند إنتظارك لح�ي

الأخصائيون

9 ن الجدد إىل كندا دليل خدمات صحة فريزر للقادم�ي



)HealthLinkBC( 811 تصال بـ  م�ت يمكن الإ
) ي سي  )أي هيلث لينك �ب

 )HealthLinkBC( 811 تصال بـ  كيف يمكنك الإ
) ي سي )أي هيلث لينك �ب

 يتم إعطاء معلومات ومشورة صحية رسية ع�ب HealthLinkBC يومياً، طوال النهار 
 وطوال الليل. عندما تتصل بـ HealthLinkBC ، يمكنك التحدث مع شخص )يسمى 

health services navigator أي موظف المساعدة عىل إيجاد الخدمات( والذي يمكنه 
: القيام بما يىلي

مساعدتك عىل إيجاد المعلومات والخدمات الصحية. 	
مساعدتك عىل التواصل مع: 	

ي كافة أيام السنة )عىل مدار السنة(؛ 	
ي كافة الأوقات و�ن

ممرض مسجل �ن
ن إىل الجمعة  	 ثن�ي ي تغذية مسجل من 9 صباحاً ولغاية 5 مساءاً، من الإ

 أخصا�أ
) أنظر صفحة 27(

ن إىل الجمعة  	 ثن�ي ي تمرين مؤهل من 9 صباحاً ولغاية 5 مساءاً، من الإ
 مه�ن

) أنظر صفحة 27(
ي من 5 مساءاً إىل 9 صباحاً، كل ليلة وعىل مدار السنة  	

 صيدل�ن
) أنظر صفحة 12(

ي  جم ط�ب ية بشكل جيد، يمكنك الحصول عل م�ت ن نجل�ي إذا لم تكن تتحدث اللغة الإ
جمة الطبية الفورية متوفرة  ع�ب الهاتف عندما تتصل بـ HealthLinkBC. خدمة ال�ت

 بأك�ش من 130 لغة. 
جم فوري: من أجل الحصول عىل م�ت

ن تواصلك مع موظف  	 إتصل عىل رقم الهاتف 811 وإنتظر لح�ي
ية. ن نجل�ي المساعدة عىل إيجاد الخدمات الذي يتحدث اللغة الإ

ي تتحدث بها )مثال، قل  	
ية، قل إسم اللغة ال�ت ن نجل�ي باللغة الإ

جم فوري إىل المكالمة. يرجى التحىلي  »Arabic«(، وسينضم م�ت
. قد يستغرق ذلك بعض الوقت. بالص�ب

811
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ي طلب الحصول عل مقدم 
هل يمكن�ف

؟ رعاية صحية من نفس جنسي

. قد يتم تقديم الرعاية لك من  ن مقدمو الرعاية الصحية هم أشخاص من كل الجنس�ي
قبل شخص من جنس يختلف عن جنسك. إذا طلبت أن يعاينك شخص من جنس 

ي تلبية طلبك، ولكن قد ل يكون ذلك ممكناً. مثلً، 
، سيحاول الموظف كل جهده �ن ن مع�ي

ن هناك، أو قد تكون مشغولة بتقديم الرعاية  ي الوقت الذي تكون�ي
قد ل تعمل طبيبة �ن

ن عىل الرعاية من مقدم الرعاية الصحية الذي يختلف  لمريض آخر. إذا كنت تحصل�ي
ن عىل أفضل رعاية طبية ممكنة.  ام لك وستحصل�ي عن جنسك، سيتم إبداء كل الإح�ت

ن  ي معك أحد أفراد أرستك أو صديقك عندما تراجع�ي ، أجل�ب ن أك�ش تاح�ي إذا كنت س�ت
مقدم الرعاية الصحية.
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ماذا يعملون...من هم...

المستشار
ي التحدث عن الأفكار والمشاعر الصعبة 

يساعدك المستشارون �ن
ي مكان آمن، لكي 

)مثل الحزن، الغضب، الأس أو مشاعر أخرى( �ن
تستطيع فهم مغزى المشاعر المؤلمة أو المضطربة.

عامل مساعدة الرعاية
ي أداء الفعاليات 

يقوم عامل مساعدة الرعاية بمساعدتك �ن
اليومية مثل إرتداء الملبس وتناول الطعام.

ي العالج الوظيفي 
أخصا�أ

ي
المه�ف

ي عىل إعادة تعلم 
يساعدك أخصائيو العلج الوظيفي المه�ن

صابة أو المرض أو العملية الجراحية. الأنشطة اليومية بعد الإ

ي
الصيدل�ف

ن   عندما يعطيك الطبيب وصفة طبية لدواء مع�ي
 . ي

) أنظر صفحة 13(، يمكنك الحصول عليها من الصيدل�ن
ي الحصول عىل الأدوية 

يقدم الصيدلنيون المشورة للمساعدة �ن
ي قد تحتاج إليها. 

ال�ت

ي العالج الطبيعي
أخصا�أ

ي 
ي الحركة، يمكن أن يساعدك أخصا�أ

إذا كنت تجد صعوبة �ن
العلج الطبيعي لكي تتحرك ثانية.

الحّمال )عامل النقل(
ن أقسام المستشفى )مثال،  نتقال ب�ي يساعدك عمال النقل عىل الإ

ي 
عندما تكون عىل نقالة أو كرسي متحرك( ولكنهم ل يشاركون �ن

ي يتم تقديمها إليك.
الرعاية الطبية المقدمة ال�ت

جتماعي الموظف الإ
يساعدك الموظفون الإجتماعيون عىل فهم الرعاية الصحية 

ستماع إىل مخاوفك، ومساعدتك عىل  المقدمة لك من خلل الإ
ي تحتاجها. 

إيجاد الأجوبة أو الخدمات ال�ت

ي قد تحتاج إليها. التقنيون
يقوم التقنيون بإجراء الفحوصات الطبية ال�ت

من الذي يقدم لي الرعاية؟

ي المستشفيات والعيادات الطبية. إضافة 
هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون �ن

ي تقديم 
، قد يتواجد هناك مهنيون متدربون والذين يساعدون �ن ن إىل الأطباء والممرض�ي

الرعاية الصحية لك.
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ي مقدمو الرعاية الصحية أية أسئلة؟
هل سيسأل�ف

ما هي وصفات الأدوية الطبية؟

نعم! 

قد يطرح مقدمو الرعاية الصحية بعض الأسئلة عليك. ويقومون بذلك 
لكي يستطيعوا مساعدتك عىل الإحتفاظ بصحتك أو معرفة سبب شعورك 

د عافيتك. سيقومون بطرح  بالمرض وإعطاءك العلج الصحيح لكي تس�ت
أسئلة تتعلق بمخاوفك الصحية، وقد يسألونك عن بعض الأشياء الأخرى، 

مثل:

أرستك، وبضمنهم أطفالك ووالديك 	
ل 	 ن ي الم�ن

حياتك �ن
وظيفتك 	
صحتك قبل المجيء إىل كندا 	
ي حاولتها  	

أنواع العلج الأخرى ال�ت

م الأطباء والممرضون خصوصيتك. إذا كانت لديك أسئلة عن  يح�ت
الأشخاص الذين قد يقومون بتبادل المعلومات معهم، إسألهم عن ذلك.

وصفات الأدوية الطبية هي ملحظات خاصة يعطيها لك الطبيب لكي تستطيع الحصول 
ي ) أنظر صفحة 12( أن يأخذ وصفة أدويتك 

. يستطيع الصيدل�ن ن عىل دواء مع�ي
الطبية ويعطيك الدواء الذي تحتاج إليه. قد ل يعطيك الطبيب دائماً وصفة طبية إذا 

داد عافيتك. كنت مريضاً. قد ينصحك الطبيب بأشياء أخرى يمكنها مساعدتك عىل إس�ت
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ي طرح الأسئلة؟ 
هل يمكن�ف

نعم! 

ي الرعاية 
يريد الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية لك أن تشارك �ن

الصحية المقدمة إليك. إذا لم تكن تفهم ما يقوله طبيبك أو ممرضتك 
ي حصلت عليها(، يمكنك أن 

)أو ل تعرف كيفية متابعة المشورة ال�ت
تطلب منهم توضيح ذلك. ل يعت�ب وقاحة أن تطرح أسئلة إذا لم 

تفهم شيئاً.

ء.  ي
أشعر وكأن الطبيب لم يعمل أي سش

ي بعض الأحيان ما يجعلك تشعر بالمرض من خلل 
يعرف الأطباء والممرضون �ن

ي يطرحونها. قد يطلبوا منك إجراء إختبارات أك�ش لكي يعرفوا 
أجوبتك للأسئلة ال�ت

بالضبط لماذا ل تشعر بصحة جيدة. سوف لن يقوم الطبيب دائماً بملمستك 
)مثال، من خلل لمس جبهتك أو الضغط عىل بطنك( أثناء المراجعة.
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نتظار؟  ّ الإ م�ت يتوجب علي

نتظار لـ: قد يتوجب عليك الإ

رؤية طبيب أرستك أو الممرض الممارس ) أنظر صفحة 7( 	
ي ل تتطلب عمل موعد  	

ي العيادة الطبية ال�ت
رؤية أحد مقدمي الرعاية الصحية �ن

مسبق لها
ي 	 إجراء فحص ط�ب
ي ) أنظر صفحة 9( 	

مراجعة الطبيب الأخصا�أ
ي قسم الطوارئ  	

 مراجعة أحد مقدمي الرعاية الصحية �ن
) أنظر صفحة 18(

نتظار  نتظار لكي يتم رؤيتهم. عادة، ستعتمد أوقات الإ يتوجب عىل جميع الأشخاص الإ
نتظار  . قد يتوجب عليك الإ ن عىل مدى شدة مرضك وعىل مدى إنشغال الأطباء والممرض�ي
. ي

ي خاص أو علج، أو لرؤية طبيب أخصا�أ لأشهر عديدة إذا كنت بحاجة لإجراء فحص ط�ب

يرجى التحلي بالص�ب – سيتم رؤيتك، ح�ت إن كان هناك وقت إنتظار طويل.
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/ )MSP( ف الصحي )خطة الخدمات الطبية التأم�ي
))IFHP( برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت

كات والأفراد جميعهم الأموال للحصول عىل الرعاية  ي كندا، تدفع الحكومة والرسش
�ن

ي بريتش كولومبيا، يتطلب أن يكون 
الطبية. من أجل الحصول عىل الرعاية الطبية �ن

ن الصحي الذي يُدعى خطة الخدمات الصحية أو ما يُرمز إليه  لديك نوع من التأم�ي
إختصاراً بـ MSP. حال وصولك إىل بريتش كولومبيا، سيتم إرسالك بطاقة خدمات 
ي قد يستغرق إستلمها مدة تصل إىل 

بريتش كولومبيا )BC Services Card(، وال�ت
3 أشهر. ل يتطلب منك تسديد رسوم لقاء خطة الخدمات الصحية. عند إنتظارك 

للحصول عىل التغطية التأمينية من خطة الخدمات الطبية، قد تحتاج إىل تقديم طلب 
ن الصحي الخاص.  وتسديد رسوم للتأم�ي

ن الصحي الخاص، تحدث مع  لمزيد من المعلومات عن التأم�ي
ستقرار أو إتصل بـ 811 الجمعية المحلية للمساعدة عىل الإ

) أنظر صفحة 10(.

خدمة  فيها  تستعمل  مرة  كل  ي 
�ن كولومبيا  بريتش  خدمات  بطاقة  معك  أجلب 

الصحية. للرعاية 

المصدر: 
www bcservicescard ca

برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت )IFHP( هو برنامج يقدم تأميناً مؤقتاً للرعاية 
ن لمدة 12 شهر من تاريخ وصولهم إىل كندا. يمكن أن يكون لديك  الصحية للجئ�ي

ي نفس الوقت. لمزيد من المعلومات، إسأل 
ن صحي من برنامجي IFHP و MSP �ن تأم�ي

ي بريتش كولومبيا 
ن الصحي �ن ستقرار المحلية أو قسم التأم�ي جمعية المساعدة عىل الإ

)( )Health Insurance BC أنظر صفحة 17(.

تظهر هذه الصورة شكل 
بطاقة خدمات بريتش 

كولومبيا.
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ن الجدد إىل كندا16 دليل خدمات صحة فريزر للقادم�ي



لمزيد من المعلومات عن خطة الخدمات الصحية وبرنامج الصحة الفيدراىلي المؤقت 
ستقرار المحلية. أو يمكنك  ، يمكنك التحدث مع جمعية المساعدة عىل الإ وفارماك�ي

ي بريتش كولومبيا للحصول عىل المعلومات باللغات 
ن الصحي �ن تصال بمكتب التأم�ي الإ

ية والمندرينية )الصينية المبسطة( والفرنسية والبنجابية والكانتونية )الصينية  ن نجل�ي الإ
التقليدية(. موظفو خدمة اللغات متوفرون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عرصاً، من 

ن إىل الجمعة. ثن�ي الإ

ي بريتش كولومبيا 
ف الصحي �ف  التأم�ي

:)Health Insurance BC(

 إذا كنت تتصل من منطقة لوير مينلند: 
604 683 7151

 :) ي
ي بريتش كولومبيا )رقم مجا�ن

 إذا كنت تتصل من أي مكان آخر �ن
 1 800 663 7100

ي تدفع خطة الخدمات الصحية ثمنها؟
ما هي الأشياء ال�ت

تسدد خطة الخدمات الصحية رسوم الزيارات )المراجعات( الأساسية إىل الطبيب أو 
، أو المستشفى. عادة، ل تقوم خطة الخدمات  ي

الممرض الممارس، الطبيب الأخصا�أ
الصحية بتسديد تكاليف النظارات، أو رعاية الأسنان أو الأدوية. تسدد خطة الخدمات 

الصحية بعض، وليس جميع، رسوم الإختبارات الطبية والعلج. إذا لم تكن متأكداً 
فيما إذا كانت خطة الخدمات الطبية ستغطي تكاليف إختباراتك الطبية أو العلج الذي 
ستفسار مسبقاً من مقدم الرعاية الصحية خاصتك. يمكنك  ستحصل عليه، تأكد من الإ

ي تسديد رسوم هذه التكاليف، أو يمكنك 
ي لمساعدتك �ن

ن صحي شخصي إضا�ن اء تأم�ي رسش
ي 

ن صحي إضا�ن ي بعض الأحيان، قد يمكنك الحصول عىل تأم�ي
تسديد تكاليفها من جيبك. �ن

من خلل وظيفتك.

برنامج حكومي يساعدك عىل تسديد ثمن بعض  فارماك�ي )PharmaCare( هو 
12 شهر عىل  الأدوية. يمكنك تقديم طلب للحصول عىل فارماك�ي بعد مرور أك�ش من 

وصولك إىل كندا. 
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كم هي مدة المراجعة مع طبيب الأرسة أو الممرض الممارس؟

ن 5 و10 دقائق.  يستغرق موعد المراجعة مع طبيب الأرسة أو الممرض الممارس عادة ب�ي
. قد  ن ي للتحدث عن مشكلة صحية واحدة أو إثنت�ي

ي المراجعة الواحدة، هناك وقت كا�ن
�ن

ي التحدث 
تحتاج إىل أك�ش من موعد واحد إذا كانت لديك مشاكل صحية عديدة وترغب �ن

عنها. قد يكون من المفيد أن تكتب أسئلتك الصحية قبل موعد المراجعة إذا كنت قادراً 
عىل القيام بذلك.

ي قسم الطوارئ؟
نتظار �ف كم هي مدة الإ

إذا ذهبت إىل قسم الطوارئ، سيقوم الممرض بطرح عدة أسئلة 
عليك لمعرفة مدى مرضك. سيقرر الممرض َمن حالته الصحية أسوأ، 

وسيقوم الطبيب برؤية الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية أسوأ. 
ي قسم الطوارئ، يمكن أن ينتظر 

ي حالة وجود أشخاص عديدين �ن
�ن

الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية أقل خطورة لساعات طويلة 
نتظار  ي جعل أوقات الإ

قبل أن يتم معاينتهم. من أجل المساعدة �ن
ي الحالت الطارئة. 

أقرص، قم فقط بإستخدام قسم الطوارئ �ف

ي أي وقت إذا كانت لديك أسئلة 
تصال عىل الرقم 811 �ن يمكنك الإ

تتعلق بالصحة أو عن ما يجب عليك القيام به إذا كنت مريضاً.

 لمزيد من المعلومات عن 811، 
  أنظر صفحة 10. 

 لمزيد من المعلومات عن قسم الطوارئ، 
 أنظر صفحة 19.
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ي جميع مستشفياتنا.
توجد أقسام الطوارئ �ن

 إذا كنت أنت، أو شخصاً تعرفه، لديه أي من الأعراض التالية، 
يجب الذهاب فوراً إل قسم الطوارئ:

ي التنفس أو النطق 	
صعوبة �ن

ي الصدر 	
ألم أو إنقباض أو عدم إرتياح �ن

ة 	 نزيف حاد أو إصابات أو جروح خط�ي
ألم شديد 	
ن 	 ن أو الساق�ي ي الوجه أو الذراع�ي

فقدان مفاجئ للإحساس أو ضعف �ن
ضعف النظر المفاجئ 	
، الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن 	 ي

ي الم�ش
وجود صعوبة مفاجئة �ن

غماء 	 الإ
ي العظام 	

كرس �ن
عتداء الجن�ي 	 أي حالة مرضية طارئة أخرى، وبضمنها الإ

911
ي تم ذكرها ول يمكنك الوصول إىل 

إذا كانت لديك أي من الأعراض ال�ت
سعاف إليك.  ي سيارة الإ

قسم الطوارئ، إتصل عىل الرقم 911 وستأ�ت
ي الحالت الطارئة 

 فقط إستخدم قسم الطوارئ �ن
) أنظر صفحة 20(.

قسم الطوارئ
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ل تذهب إل قسم الطوارئ إذا كنت:

ية ف نجل�ي تصال عل الرقم 911 إذا لم تكن تتحدث الإ كيفية الإ

نفلونزا 	 د أو الإ ي من ال�ب
تعا�ن

نسيت أن تحصل عىل وصفة دواء 	
قد غبت عن العمل وتريد تقريراً من الطبيب 	
ي حبىل 	

قد تكو�ن
نتظار لمدة طويلة 	 ي وكان يتوجب عليك الإ تحتاج إىل إجراء فحص ط�ب
ي الدم 	

تحتاج إىل إجراء فحص نسبة السكر �ن

911

ن قيام شخص بالرد عىل  	 إتصل عىل الرقم 911 وإنتظر لح�ي
ية. ن نجل�ي مكالمتك باللغة الإ

حافظ عىل هدوئك وتكّلم بوضوح. 	
ية، قل إسم لغتك )مثال: »Arabic«(، وسينضم  	 ن نجل�ي باللغة الإ

جم. ل تغلق سماعة الهاتف. إىل المكالمة م�ت
من المفيد أيضاً إذا كنت تستطيع ذكر نوع حالتك الطارئة  	

ية،  ن نجل�ي طة«( وعنوانك باللغة الإ )»حالة طبية«، »حريق« أو »رسش
إن إمكن.

تصال عىل الرقم 911،  	 لمزيد من المعلومات عن كيفية الإ
ecomm911.ca :يمكنك زيارة

ي الحالت الطارئة. مراكز الرعاية الأولية 
يجب أن يتم إستخدام قسم الطوارئ فقط �ن

تصال بعيادة طبيبك  الطارئة متوفرة إذا كنت بحاجة إىل مراجعة طبيب فوراً. أو، يمكنك الإ
 لعمل موعد لمراجعة طبيب أرستك أو الممرض الممارس. لمزيد من المعلومات، بادر بزيارة 

www.fraserhealth.ca وإبحث عن »Urgent Primary Care Centre« أي »مركز الرعاية 
الأولية الطارئة«.
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إذا كنت بحاجة للذهاب إىل المستشفى ول يمكنك الوصول إليها، قد 
تحتاج إىل سيارة إسعاف لكي تأخذك إليها. من المهم أن تذهب إىل 
ي الحالت المرضية الطارئة. قد يصبح مرضك أك�ش 

قسم الطوارئ �ن
ة أطول. خطورة كلما إنتظرت لف�ت

سعاف. تقوم  إتصل عىل الرقم 911 إذا كنت بحاجة إىل سيارة الإ
سعاف ولكنها ستقوم  خطة الخدمات الطبية بسداد كلفة سيارة الإ

لك لجزء من التكاليف. إذا كنت  ن بإرسال الفاتورة بعد ذلك إىل م�ن
ي سداد رسوم خطة الخدمات الطبية 

ي برنامج المساعدة �ن
مسجلً �ن

)MSP Premium Assistance(، قد يمكنك الحصول عىل المساعدة 
ي سداد الفاتورة. لمزيد من المعلومات، تحدث مع موظف جمعية 

�ن
ستقرار أو وزارة التنمية الإجتماعية. المساعدة عىل الإ

911

سعاف معلومات عن سيارات الإ

21 ن الجدد إىل كندا دليل خدمات صحة فريزر للقادم�ي



عناوين أقسام الطوارئ

العنوانالموقع

قليمي ومركز  مستشفى أبوتسفورد الإ
الرسطان

32900 Marshall Road, Abbotsford

ي Kincaid St, Burnaby 3935مستشفى برنا�ب

Menholm Road, Chilliwack 45600مستشفى تشيليواك العام

Mountain View Blvd, Delta 5800مستشفى دلتا

Guildford Way, Port Moody 475مستشفى إيغل ريدج

7th Avenue, Hope 1275مستشفى فريزر كانيون

Fraser Hwy, Langley 22051مستشفى لنغلي ميموريال

ف ميموريال Hurd Street, Mission 7324مستشفى ميش�ي

Russell Avenue, White Rock 15521مستشفى بيس آرتش

Laity St, Maple Ridge 11666مستشفى ريدج ميدوز

E Columbia Street, New Westminster 330مستشفى رويال كولومبيان

ي ميموريال  Avenue, Surrey 96 13750مستشفى س�ي
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معلومات عن قسم الطوارئ

مفتوح طوال النهار وطوال الليل.

ي قسم الطوارئ، إما شخصياً أو 
جمة الفورية �ن تتوفر خدمة ال�ت

ع�ب الهاتف ) أنظر صفحة 7(.

جمة الفورية باللغة البنجابية متوفرة من الساعة 7:30  خدمة ال�ت
ي مستشفى 

ي قسم الطوارئ �ن
صباحاً ولغاية 11:30 مساءاً �ن

ي ميموريال. س�ي

ي المستشفى يتم تغطيتها 
كلفة الذهاب إىل المستشفى والبقاء �ن

من قبل خطة الخدمات الطبية )MSP( أو برنامج الصحة 
.)IFHP( الفيدراىلي المؤقت

ن صحي، سيتوجب عليك سداد كلفة  إذا لم يكن لديك تأم�ي
ي المستشفى. سوف لن 

الذهاب إىل قسم الطوارئ والبقاء �ن
يتم رفض تقديم الخدمة لك إذا لم يكن لديك المال لسداد 

كلفة العلج.

سعاف، سيتم إرسال فاتورة إليك. إذا إستخدمت سيارة الإ

تصال  ي الحالت المرضية غ�ي الطارئة، يمكنك الإ
 �ن

ي سي )HealthLinkBC( عىل الرقم 811   بهيلث لينك �ب
) أنظر صفحة 10(.

ي الحالت الطارئة، إتصل عل الرقم 911.
�ف 911

811
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الرعاية الصحية الأولية

تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية إحتياجات الرعاية الصحية 
الأساسية مثل الحمل ورعاية الطفل، رعاية الصحة العقلية، رعاية 

ها. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الأولية أيضاً  نهاية الحياة، وغ�ي
إعطائك إحالة لمراجعة نوع آخر من مقدمي الرعاية الصحية، مثل 

ورياً. ، إن كان ذلك �ن ي
الطبيب الأخصا�أ

ي السيطرة عىل 
يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الأولية مساعدتك �ن

الأمراض المزمنة. المرض المزمن هو المرض الذي يستغرق أك�ش من 
ي  ي س�ي

ي مدين�ت
3 أشهر، مثل ضغط الدم العاىلي أو داء السكري. �ن

وأبوتسفورد، توجد صفوف باللغة البنجابية لتقديم المعلومات عن داء 
السكري وصحة الحمل وغ�ي ذلك. يمكنك إيجاد المزيد من خلل زيارة 

 »South Asian Health Institute« وكتابة www.fraserhealth.ca
 .) ن ي محرك البحث )أعىل اليم�ي

أي »معهد الصحة لجنوب آسيا« �ن
.»South Asian Health Institute« إضغط عىل نتيجة البحث المسمى
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ف الجدد  ي الكندي�ي
هناك عيادتان للرعاية الأولية وتسمى هاتان العيادتان بعياد�ت

ي وتقع  ي مدينة س�ي
ف الجدد )New Canadian Clinics(. تقع واحدة منها �ن للقادم�ي

ن الجدد الرعاية الصحية  ي الكندي�ي
ي عياد�ت

. يقدم الكادر العامل �ن ي ي مدينة برنا�ب
الثانية �ن

ي 
للأفراد من جميع اللغات والخلفيات والأعراق والديانات. تحتاج إىل إحالة لمراجعة عياد�ت

ن الجدد. الكندي�ي

ي 
ي �ن ي برنا�ب

تقع العيادة العالمية لرعاية الأرسة )Global Family Care Clinic( �ن
ن الجدد. تقدم هذه العيادة رعاية الصحة  ي تقع فيها عيادة الكندي�ي

نفس البناية ال�ت
ي السنوات الثلثة 

ي اللجوء �ن ن تحت الكفالة الخاصة، وطال�ب الأولية للمهاجرين، واللجئ�ي
الأوىل من وصولهم إىل كندا. تحتاج إىل إحالة لمراجعة العيادة العالمية لرعاية الأرسة. 

حالة من الصحة العامة، الخدمات الإجتماعية ومقدمي خدمات  يتم قبول طلبات الإ
ستقرار. المساعدة عىل الإ

ي الطابق الثالث من عيادة جيم باتيسون الخارجية 
ي �ف ي س�ي

ف الجدد �ف تقع عيادة الكندي�ي
ومركز الجراحة )هذه البناية(

ي الصفحة التالية.
هذه حافلة نقل مكوكية. عناوين حافالت النقل المكوكية موجودة �ف
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معلومات عن رعاية الصحة الأولية

ن الجدد مفتوحتان من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية  عيادتا الكندي�ي
ن إىل الجمعة. ثن�ي 4:30 عرصاً، من الإ

ي جميع مواقع خدماتنا. 
يمكنك الحصول عىل ترجمة فورية مجانية �ن

جمة الفورية، أطلبها مسبقاً   إذا كنت تظن بأنك ستحتاج إىل ال�ت
) أنظر صفحة 7(.

ن الصحي بتغطية تكاليف بعض خدمات رعاية الصحة  يقوم التأم�ي
الأولية، بينما تقدم خدمات أخرى لقاء أجر.

ن إىل الجمعة  ثن�ي خدمات النقل المكوكية المجانية متوفرة أيام الإ
ن الأماكن التالية: للمر�ن وأفراد عائلتهم والكادر العامل ب�ي

ي 	
محطة كينج جورج للقطار الهوا�أ

ن  	 عيادة جيم باتيسون الخارجية ومركز الجراحة )عيادة الكندي�ي
ي( ي س�ي

الجدد �ن
ي ميموريال 	 مستشفى س�ي
ي  	

ي مول )الطرف الشماىلي لمكان وقوف السيارات �ن
ال سي�ت سن�ت

فيهي( المركز ال�ت

ي:  ي س�ي
ف الجدد �ف عيادة الكندي�ي

9750 140 Street, Surrey

 : ي ي برنا�ب
ف الجدد �ف عيادة الكندي�ي

7315 Edmonds Street, Burnaby

لمزيد من المعلومات، إتصل بعيادتك المحلية لرعاية الصحة الأولية.

إذا لم تكن تعرف مكان عيادتك المحلية لرعاية الصحة الأولية، 
تصال عىل الرقم 811 للحصول عىل معلومات عن موقعها   يمكنك الإ

) أنظر صفحة 10(. 

811
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العيش الصحي

كل الجيد هو أمر مهم لكي تحافظ عىل صحتك. يكون الأشخاص الذين ل  إن تناول الأ
يتناولون الطعام بشكل جيد أك�ش عرضة لزيادة الوزن )السمنة( أو لتطور مرض مزمن، 

مثل إرتفاع ضغط الدم، أمراض القلب أو داء السكري. إن وجود نمط حياة صحي 
صابة بأمراض مزمنة. وتناول الطعام الجيد يؤدي إل إنخفاض فرص الإ

ف مرصن جداً لصحتك لأنه يسبب الرسطان وأمراض أخرى لك  التدخ�ي
ن وتحتاج إىل  قلع عن التدخ�ي ي الإ

وللأشخاص من حولك. إذا كنت تفكر �ن
 الدعم، أو فقط تبحث عن مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة 

تصال عىل الرقم ( 811 أنظر صفحة 10(. www.quitnow.ca أو الإ

صابة بأمراض القلب  ن مخاطر أقل للإ يكون لدى الأشخاص النشط�ي
وإرتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من مرض الرسطان والكآبة. 
ويكون لديهم عظام أقوى، وعضلت أقوى، وتعمل قلوبهم 

ورئتيهم بشكل أفضل. 

811
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معلومات عن العيش الصحي

ي تساعدك عىل 
امج ال�ت يتم مجاناً إعطاء معلومات عن ال�ب

 . التمتع بحياة صحية أك�ش

للحصول عىل مزيد من المعلومات عن كيفية تناول الطعام 
تصال عىل الرقم 811 للتحدث مع  بشكل أفضل، يمكنك الإ

ي التغذية )شخص حصل عىل تعليم عن التغذية( 
 أخصا�أ

) أنظر صفحة 10(.

لمزيد من المعلومات عن المحافظة عىل نشاطك، يمكنك 
ي التمارين 

تصال عىل الرقم 811 للتحدث مع مه�ن  الإ
) أنظر صفحة 10(. 

امج لمساعدتك  ي هيئة صحة فريزر نقدم العديد من ال�ب
نحن �ن

تباع أسلوب حياة صحي. لمزيد من المعلومات، إتصل  لإ
بمقدم الرعاية الصحية الأولية الخاص بك أو بمركز الصحة 

العامة المحىلي ) أنظر صفحة 29(. 
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مراكز الصحة العامة

ي 
ي تساعد عىل الصحة والعافية �ن

تقدم مراكز الصحة العامة العديد من الخدمات ال�ت
: المجتمع. تشمل بعض الخدمات المقدمة عىل ما يىلي

. لمزيد من المعلومات، إتصل بمركز الصحة العامة المحىلي

811

إذا لم تكن تعرف مكان عيادتك المحلية للصحة العامة، يمكنك 
تصال عىل الرقم 811 للحصول عىل معلومات عن مكان أقرب مركز  الإ

للصحة العامة ) أنظر صفحة 10(.

 public health« وكتابة www.fraserhealth.ca أو يمكنك زيارة
 .) ن ي محرك البحث )أعىل اليم�ي

units« أي »مراكز الصحة العامة« �ن
.»Public Health Units« إضغط عىل نتيجة البحث المسمى

عيادات السمع 	
التغذية 	
العناية بالأسنان 	
عيادات الشباب 	
ار 	 الحد من الأ�ن

التلقيحات 	
رعاية الحمل والأمومة المبكرة 	
تنمية الطفولة المبكرة 	
علج النطق 	
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الحمل ورعاية الطفل

ة الحمل لمساعدتك  من المهم بمكان مراجعة مقدم الرعاية الصحية أثناء وبعد ف�ت
ومساعدة طفلك للبقاء بصحة جيدة. هناك صفوف يمكنك الذهاب إليها قبل الولدة، 

ي تساعدك عىل تعلم المزيد 
وتسمى بصفوف ما قبل الولدة )pre-natal classes(، وال�ت

نجاب، ورضاعة طفلك. فيما يتعلق بالعيش حياة صحية أثناء الحمل، كيفية الإ

ة الحمل، سيطلب منك مقدم الرعاية الصحية خاصتك أن تقومي بإجراء فحوص،  أثناء ف�ت
مثل فحوص الدم والموجات فوق الصوتية )الأشعة(. وتعت�ب هذه أشياء طبيعية ويتم 

إجراؤها للتأكد من أنك وطفلك تتمتعان بصحة جيدة. تقوم خطة الخدمات الطبية 
)MSP( بتغطية تكاليف فحوصات الحمل الروتينية. 

ف الصحي لكي  سيتم تغطية تكاليف أحد مقدمي الرعاية الصحية من قبل التأم�ي
ة الحمل ) أنظر صفحة 16(. يمكن مراجعة طبيب  يقدم لك الرعاية أثناء ف�ت
ي رعاية الحمل )يسمى 

الأرسة، ممرض ممارس، قابلة مجازة، أو طبيب متخصص �ن
ي التوليد(.

أخصا�أ
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يمكن لمقدم الرعاية الصحية خاصتك أو ممرضة الصحة العامة إعطاءك معلومات 
ي المستشفى الذي ستلدين فيه طفلك. إذا كان حملك 

أك�ش عن كيفية تسجيل حملك �ن
ل  ن ي الم�ن

ي أن تلدي طفلك �ن
ي بعض الأحيان تقوم القابلت بتقديم الخيار لك �ن

طبيعياً، �ن
ي غرفة 

ي المستشفى. إذا ذهبت إل المستشفى، سيكون بإمكانك أن تلدي طفلك �ف
أو �ن

ي المستشفى بعدما تلدين طفلك، 
ن الصحي بتغطية تكاليف بقائك �ن خاصة. يقوم التأم�ي

ي 
ي غرفة خاصة بعد الولدة. �ن

ي البقاء �ن
ولكن بعض المستشفيات تفرض رسوم إضافية �ن

ي أي وقت 
المستشفى، تكون خدمات الطوارئ متوفرة إذا إحتجت أنت أو طفلك إليها �ن

قبل وأثناء وبعد الولدة.

ي المستشفى. غرفة الولدة هي الغرفة 
هذه الصورة نموذج لما تبدو عليه غرفة الولدة �ف

ستلدين فيها طفلك. 

تساعد التلقيحات عىل الحفاظ عىل طفلك من أن يصبح مريضاً 
ي المستقبل. تقوم خطة الخدمات الطبية بتغطية تكاليف 

جداً �ن
التلقيحات للرضع والأطفال. من المهم أن يحصل طفلك عل 

ي الأوقات المناسبة.
التلقيحات المناسبة �ف
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معلومات عن الحمل والطفل

ي جميع مواقع 
يمكنك الحصول عىل ترجمة فورية مجانية �ن

جمة الفورية،  خدماتنا. إذا كنت تظن بأنك ستحتاج إىل ال�ت
أطلبها مسبقاً ) أنظر صفحة 7(.

ن الصحي بتغطية تكاليف معظم الخدمات الصحية،  يقوم التأم�ي
بينما تقدم خدمات أخرى لقاء رسوم إضافية. إذا لم تكن متأكداً 

فيما إذا كان يتوجب عليك سداد رسوم، تأكد من أن تسأل عن 
ذلك قبل الموعد. 

يجب عليك عمل موعد مسبق لأغلب هذه الخدمات.

 لمزيد من المعلومات، إتصل بعيادتك المحلية للصحة العامة 
) أنظر صفحة 29( أو مقدم رعاية صحة الحمل خاصتك. 
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ي المدرسة، فيمكنه 
نقدم العديد من الخدمات الصحية للأطفال. إذا كان طفلك طالباً �ن

الوصول إىل خدمات مثل التطعيمات وخدمات الصحة العقلية. 

يستطيع جميع الأطفال الحصول عىل فحوصات مجانية للعيون من خلل خطة 
ة. عند عمل  الخدمات الطبية )MSP(، ولكن بعض عيادات الأطباء قد تفرض رسوماً صغ�ي

ستفسار فيما إذا كانت هناك رسوم إضافية. موعد، تأكد من الإ

امج  ي يمكن أن يستفيد منها طفلك، وتساعد هذه ال�ب
توجد برامج عامة لصحة الأسنان ال�ت

ي بعض الحالت، تكون العناية بالأسنان مجانية. لمزيد 
ي سداد كلفة العناية بالأسنان. �ن

�ن
من المعلومات، إتصل بمركز الصحة العامة المحىلي ) أنظر صفحة 29(.

ي 
يمكن لأطفال العائالت ذوي الدخل المحدود الحصول عل المساعدة �ف

تغطية تكاليف الرعاية الأساسية لالأسنان والنظارات الطبية المعطاة بوصفة 
من خالل برنامج الأطفال الأصحاء )Healthy Kids Program(. ل تحتاج إىل 
نامج. يكون أطفالك مؤهلون إذا كانت أعمارهم دون سن  تقديم طلب لهذا ال�ب

ي دفع رسوم خطة الخدمات الطبية 
الـ 19 وإذا كنت تحصل عىل المساعدة �ن

)MSP Premium Assistance(. قبل موعد مراجعتك، إسأل عيادة الطبيب 
للتأكد من أن خطة الخدمات الطبية ستقوم بتغطية كافة الرسوم، أو إذا كانت 
ي ل يتم سدادها ع�ب خطة الخدمات الطبية. عند 

هناك أية رسوم إضافية وال�ت
وصولك إىل عيادة طيب الأسنان أو العيون، ببساطة قم بإبراز بطاقة خدمات 

بريتش كولومبيا الخاصة بطفلك ) أنظر صفحة 16(.

خدمات الصحة للشباب والأطفال
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معلومات عن الخدمات الصحية للشباب والأطفال

تتغ�ي ساعات الدوام وفق الخدمة المقدمة.

ي جميع مواقع خدماتنا. إذا 
يمكنك الحصول عىل ترجمة فورية مجانية �ن

جمة الفورية، أطلبها مسبقاً   كنت تظن بأنك ستحتاج إىل ال�ت
) أنظر صفحة 7(.

تذكر أن عيادات الأطباء هي عيادات خاصة، وعليه قد ل يمكنك 
الحصول عىل ترجمة فورية مجانية. إذا لم يكن طبيبك يتحدث لغتك، 

تأكد من أن يرافقك أحد أفراد أرستك أو صديقك إىل موعد المراجعة 
جم لك.  لكي يُ�ت

تقوم خطة الخدمات الطبية بتغطية تكاليف بعض الخدمات، بينما 
تُقدم الخدمات الأخرى لقاء أجر. 

 لمزيد من المعلومات، إتصل بمركز الصحة العامة المحىلي 
) أنظر صفحة 29(.
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معلومات عن عيادات الشباب

تتغ�ي ساعات الدوام وفق الخدمة المقدمة.

ي جميع مواقع 
يمكنك الحصول عىل ترجمة فورية مجانية �ن

جمة الفورية،  خدماتنا. إذا كنت تظن بأنك ستحتاج إىل ال�ت
أطلبها مسبقاً ) أنظر صفحة 7(.

عيادات الشباب هي عيادات مجانية، ولكن قد يتم تقديم 
بعض الأدوية أو الفحوصات لقاء أجر. 

يجاد عيادة شباب قريبة إليك، إتصل عىل الرقم 811   لإ
) أنظر صفحة 10(.

 Youth« والبحث عن www.fraserhealth.ca أو بادر بزيارة
 .) ن ي محرك البحث )أعىل اليم�ي

Clinics« أي »عيادات الشباب« �ن
.»Youth Clinics« إضغط عىل نتيجة البحث المسمى

إتصل مسبقاً بعيادة الشباب لكي تعرف إذا كنت بحاجة إىل 
عمل موعد.

عيادات الشباب

اوح أعمارهم 21 عاماً أو أقل. ل تحتاج إىل  عيادات الشباب متاحة للشباب الذين ت�ت
بطاقة خاصة بخطة الخدمات الطبية لمراجعة هذه العيادات. سوف لن يقوم الكادر 

ي هذه العيادات بتبادل معلوماتك الصحية مع أي شخص دون موافقتك. 
العامل �ن

يمكن لهذه العيادات مساعدة الشباب فيما يخص الأسئلة المتعلقة بالصحة العقلية 
والصحة الجنسية. 
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الصحة العقلية وتعاطي المخدرات

ي التعامل مع 
إذا كنت بحاجة للتحدث مع شخص ما لأنك تجد صعوبة �ف

، يمكنك الحصول عىل  ي ل تتالسش
مشاعرك، أو أفكارك أو مخاوفك ال�ت

المساعدة من طبيب الأرسة، أو مركز المجتمع المحىلي للصحة العقلية، 
 .310Mental Health ي صحة فريزر أو

أو خط هاتف الأزمات �ن

ي جميع المجتمعات. يمكنك إيجاد المركز 
تقع مراكز الصحة العقلية �ن

ونية لصحة فريزر، أو  لك�ت ي الصفحة الإ
القريب إليك من خلل البحث �ن

تصال عىل الرقم ( 811 أنظر صفحة 10(. توجد أيضاً  من خلل الإ
 . برامج التوعية والدعم الخاصة بالشباب الذين يعانون من مرض عقىلي

811

إذهب فوراً إل أقرب قسم للطوارئ إذا كنت أنت، أو شخص تعرفه:

911

ة وهناك مخاطر من قيامك  	 تمر حالياً بحالة صحية عقلية خط�ي
بإلحاق الأذى بنفسك أو بشخص آخر

ة و/أو توقفت عن التنفس 	 ي من أعراض إنسحاب خط�ي
تعا�ن

إذا لم تتمكن من الذهاب إىل قسم الطوارئ، إتصل عىل 
سعاف ) أنظر صفحة 20(. الرقم 911 لطلب سيارة الإ
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خدمات تعاطي المخدرات هي خدمات لالأشخاص الذين يرغبون أو يحتاجون إل 
مك الفنيون المدربون  المساعدة للتعامل مع تعاطي المخدرات و/أو الكحول. سيح�ت
ي تحديد 

مون خصوصيتك. يمكنهم المساعدة �ن عىل خدمات تعاطي المخدرات وسيح�ت
ي منه ويقومون بربطك مع خدمات الدعم المناسبة لك. هناك العديد من 

ما تعا�ن
امج المختلفة لمساعدتك عل التعامل مع تعاطي المخدرات. يمكنك الوصول  ال�ب
لك. بينما توجد برامج أخرى  ن ي م�ن

ي العيش �ن
ي الوقت الذي تستمر �ن

امج �ن إىل بعض ال�ب
. ل آخر بينما تتعا�ن ن نتقال مؤقتاً إىل م�ن يمكنك من خللها الإ

يمكن للخدمات المختلفة أيضاً مساعدتك أو مساعدة أرستك أو أي شخص آخر 
ار أو تخفيض  تعرفه للتعامل مع تعاطي الكحول والمخدرات من أجل تفادي الأ�ف

ي أحد أفراد الأرسة 
حدتها. يمكن لأفراد الأرسة أيضاً الحصول عىل المساعدة عندما يعا�ن

ي إيذاء الأرسة. هذه الخدمات 
من تعاطي الكحول و/أو المخدرات ويسبب ذلك �ن

خاصة وسوف لن يقوم مقدمو الخدمات بتبادل معلوماتك مع الآخرين.

تصال بخط  خدمات النقاهة وإعادة التأهيل للكبار والشباب متوفرة من خلل الإ
ي صحة فريزر عىل الرقم 7444 820 877 1. تقدم هذه الخدمة 

هاتف الأزمات �ن
ي كافة الأيام، طوال النهار وطوال الليل. 

ية. وهي متاحة �ن ن نجل�ي باللغة الإ

ي المجتمع 
ي ومعلومات عن الموارد �ن

 دعم عاطفي وتدخل أزمات رسي ومجا�ن
تصال بخط  المحىلي متاحة للأشخاص من جميع الفئات العمرية من خلل الإ

هاتف 310 دعم الصحة العقلية )Mental Health Support 310( عىل الرقم 
جم فوري إىل  ية. يمكن إضافة م�ت ن نجل�ي 6789 310. تُقدم هذه الخدمة باللغة الإ

ية بما يكفي لكي تطلب ذلك. ن نجل�ي المكالمة إذا كنت تتحدث الإ
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معلومات عن الصحة العقلية وتعاطي المخدرات

تتغ�ي ساعات الدوام وفق الخدمات المقدمة؛ العديد من 
خدمات الحالت الطارئة متاحة يومياً، طوال النهار وطوال الليل. 

ي جميع مواقع 
يمكنك الحصول عىل ترجمة فورية مجانية �ن

جمة الفورية، أطلبها  خدماتنا. إذا كنت تظن بأنك ستحتاج إىل ال�ت
مسبقاً ) أنظر صفحة 7(.

ن الصحي  يتم تغطية تكاليف معظم الخدمات من قبل التأم�ي
ولكن البعض منها تُقّدم لقاء أجر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك: 
ي صحة فريزر عىل الرقم  	

تصال بخط هاتف الأزمات �ن  الإ
1 877 820 7444

تصال بخط هاتف دعم الصحة العقلية 310 عىل الرقم  	  الإ
310 6789

ي سي )Health Link BC( عىل الرقم  	 تصال بهيلث لينك �ب الإ
( 811 أنظر صفحة 10(.

	 www.fraserhealth.ca/mentalhealth :زيارة
عمل موعد لمراجعة طبيب أرستك أو الممرض الممارس.  	
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لية ف الصحة الم�ف

ي الصحة 
ل. �ن ن ي الم�ن

لية هو للمحافظة عىل سلمتك وصحتك �ن ن الهدف من الصحة الم�ن
لية، يعمل العديد من فئات مقدمي الرعاية الصحية جنباً بجنب لتقديم خدمات  ن الم�ن

ة الأمد تقديم  ة الأمد والطويلة الأمد. يمكن للرعاية قص�ي الرعاية الصحية القص�ي
صابة بمرض أو جرح أو عملية جراحية. بينما تقدم الرعاية  الدعم إليك لكي تتعا�ن بعد الإ

لك بشكل مستقل. ن ي م�ن
ي العيش �ن

طويلة الأمد الدعم لك لكي تستمر �ن

لية العديد من الخدمات المتنوعة، مثل العناية بالجروح  ن يقدم ممرضو الصحة الم�ن
لية تقديم  ن ي الصحة الم�ن

والتعليم. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون �ن
ي ستكون أك�ش مفيدة لك. 

المساعدة لك لكي تتمكن من تحديد الخدمات ال�ت
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لية  ن يمكن للخدمات المقدمة من برنامج الصحة الم�ن
مساعدتك عىل التعامل مع الأمراض المزمنة مثل داء 

السكري، الزهايمر وأمراض أخرى.

ي بشخص بحاجة إىل رعاية صحية جادة، والذي ل يمكن تركه وحيداً 
إذا كنت تعت�ن

ات الراحة  ح�ت من خلل تقديم دعم مناسب له، فإن خدمة الرعاية أثناء ف�ت
ي 

ي يقدمها شخص يأ�ت
ات الراحة هي الرعاية ال�ت متوفرة. خدمة الرعاية أثناء ف�ت

احة.  ة إس�ت ي تقدمها عادة لكي تحصل عىل ف�ت
لك ويقدم الرعاية ال�ت ن إىل م�ن

خدمات إعادة التأهيل متاحة للأشخاص الذين تعرضوا لحادث، أو حدثت لهم 
إصابة، أو تم إجراء عملية جراحية لهم ويحتاجون إىل المساعدة لكي تتحسن 

لك، ولكن للحصول عىل بعض  ن ي م�ن
صحتهم. يتم تقديم بعض هذه الخدمات �ن

ي مركز الرعاية الطبية.
الخدمات الأخرى، يجب عليك البقاء �ن
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لية ف معلومات عن الصحة الم�ف

تتغ�ي ساعات الدوام وفق الخدمة المقدمة. 

ي جميع مواقع 
يمكنك الحصول عىل ترجمة فورية مجانية �ن

جمة الفورية، أطلبها  خدماتنا. إذا كنت تظن بأنك ستحتاج إىل ال�ت
 مسبقاً 

) أنظر صفحة 7(.

ن الصحي ولكن  يتم تغطية تكاليف بعض الخدمات من قبل التأم�ي
يتم فرض رسوم عىل البعض الآخر منها وذلك إعتماداً عىل المبلغ 

الذي تحصل عليه. قد يتوجب عليك سداد كلفة المستلزمات 
الصحية الخاصة بك، مثل الضمادات والمعدات. 

ي صحة فريزر 
لمزيد من المعلومات، إتصل بخط هاتف الخدمة �ن

عىل الرقم 2121 412 855 1. هذا الهاتف متوفر فقط باللغة 
ي محادثة طبية باللغة 

ية. إذا لم تكن قادراً عىل المشاركة �ن ن نجل�ي الإ
ية، رجاءاً أطلب من صديقك أو أحد أفراد أرستك والذي  ن نجل�ي الإ

ية بشكل جيد أن يتصل نيابة عنك. ن نجل�ي يمكنه التحدث بالإ
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لية والرعاية الدائمة ف الرعاية الم�ف

لية والرعاية الدائمة متوفرة للأشخاص الذين يحتاجون إىل مساعدة  ن مراكز الرعاية الم�ن
ي رعايتهم الصحية. المعلومات التالية هي معلومات خاصة بخدمات صحة فريزر 

�ن
ي مركز خاص للرعاية الدائمة أو مركز 

)العامة(، ولكن يمكنك أيضاً سداد رسوم للبقاء �ن
لية.  ن خاص للرعاية الم�ن

مراكز الرعاية الدائمة

ي مراكز الرعاية الدائمة. 	
يمكنك تقديم طلب للعيش �ن

ي مراكز الرعاية الدائمة، مثلما هو الحال  	
يتم فرض أجور للعيش �ن

يجار. مع الإ
ي اليوم ومقدار صغ�ي من الأعمال  	

ن �ن ن غذائيت�ي يتم تقديم وجبت�ي
لية. ن الم�ن

ستحمام  	 قد يمكنك الحصول عىل المساعدة مع الأدوية، الإ
وتدب�ي الشؤون المالية.

ي معظم الأوقات. 	
عتناء بنفسك �ن يجب أن تكون قادراً عىل الإ

لية ف مراكز الرعاية الم�ف

لية هي فقط للأشخاص الذين لديهم إحتياجات  	 ن الرعاية الم�ن
عتناء  عديدة فيما يتعلق بالرعاية الصحية ول يمكنهم الإ

ي مركز 
بأنفسهم. يجب أن يعطي طبيبك الإحالة لكي تعيش �ن

لية. ن الرعاية الم�ن
تكون الرعاية متاحة طوال النهار وطوال الليل. 	
ستحمام،  	 يمكنك الحصول عىل المساعدة لتعاطي الأدوية، الإ

ة. إرتداء الملبس، تناول الطعام، وأشياء أخرى كث�ي
لية، الأنشطة، مراجعات  	 ن يتم تقديم وجبات الأكل، الأعمال الم�ن

ة. الطبيب، وأشياء أخرى كث�ي
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لية والرعاية الدائمة ف معلومات عن الرعاية الم�ف

تتغ�ي ساعات الدوام وفق الخدمة المقدمة.

ي جميع مواقع 
يمكنك الحصول عىل ترجمة فورية مجانية �ن

جمة الفورية،  خدماتنا. إذا كنت تظن بأنك ستحتاج إىل ال�ت
 أطلبها مسبقاً 

) أنظر صفحة 7(.

لية والرعاية الدائمة لقاء أجر إعتماداً  ن تقدم خدمات الرعاية الم�ن
عىل المال الذي تجنيه. 

لية والرعاية الدائمة  ن لمزيد من المعلومات عن مراكز الرعاية الم�ن
– وبضمنها المرافق الخاصة – بادر بعمل موعد للتحدث مع 

مقدم الرعاية الصحية الأولية الخاص بك، أو إتصل عىل 
الهاتف رقم ( 811 أنظر صفحة 10(.
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تصالرقم الهاتف م�ت يمكنك الإ
لمزيد من 

المعلومات

911 
للطوارئ

طة،  أية حالة طارئة )الحريق، الرسش
سعاف( وسيارة الإ

 صفحة 19

811 
ي سي  هيلث لينك �ب

)HealthLinkBC( 
)أو 8110 215 604(

أسئلة عامة عن صحتك وخدمات الرعاية 
الصحية

 صفحة 10

310 6789 
310 الصحة العقلية 
)310Mental Health(

، تدخل  ي
دعم عاطفي رسي ومجا�ن

ي المجتمع 
الأزمات، ومعلومات وموارد �ن

 . المحىلي
 صفحة 37

1 877 820 7444 
ي 

خط هاتف الأزمات �ن
صحة فريزر

إذا كنت تتعرض لسوء المعاملة أو 
ي نزاع مع مشاعر 

العنف، أو إذا كنت �ن
الحزن، أو الفقدان أو الغضب.

 صفحة 37

1 855 412 2121 
ي 

خط هاتف الخدمة �ن
صحة فريزر

معلومات عن خدمات الرعاية الصحية 
ي 

ل و�ن ن ي الم�ن
ي يمكنك الوصول إليها �ن

ال�ت
 . المجتمع المحىلي

 صفحة 41

 604 683 7151 
ي سي  ي �ب

ن الصحي �ن التأم�ي
)Health Insurance BC(

معلومات عن خطة الخدمات 
الطبية )MSP(، برنامج الصحة 

الفيدراىلي المؤقت )IFHP( وفارماك�ي 
.)PharmaCare(

 صفحة 17

أرقام هواتف مهمة

ي هي: 
ية، لغ�ت ف نجل�ي بالإ

www.fraserhealth.ca 
ل تعت�ب هذه المعلومات بديلً عن المشورة المعطاة إليك من قبل مقدم الرعاية الصحية خاصتك. 
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