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 BC نه تر هوپ BC دا کتابچه کاناډا ته د نویو راغلو کسانو لپاره ډیزاین شوې  دا د برنبي
پورې سېمه کې د روغتیا پاملرنې په اړه دی  که تاسو په الندې نقشه کې په یوه سیمه کې ژوند 

کوئ، تاسو د فریزر روغتیا اداره کې یاست 

دا کتابچه د څه په اړه ده؟

تاسو کولی شئ دا کتابچه د دې لپاره وکاروئ:

کاناډا او برټش کولمبیا کې د روغتیا پاملرنې سیسټم په اړه پوښتنو ته،  	
ځواب ورکړئ 

د فریزر روغتیا لخوا وړاندیز شوي د ځینې روغتیا پاملرنې خدماتو په  	
اړه ومومئ 

زده کړئ چې څنګه دې خدماتو ته السرسی ومومئ  	
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په کاناډا کې د روغتیا پاملرنې سیسټم څه ډول دی؟

په کاناډا کې د روغتیا پاملرنې سیسټم ممکن ستاسو په هیواد کې د سیسټم څخه توپیر ولري  په 
کاناډا کې د روغتیا پاملرنې یوه مهمه برخه 'مخنیوي پاملرنې' دی، چې موخه یې تاسو د ناروغ 

کیدو څخه ساتل دي  ډاکټران، نرسان، او نور خلک چې ستاسو روغتیا ته پاملرنه کوي د روغتیا 
پاملرنې چمتو کونکي بلل کیږي  د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي ستاسو سره کار کوي ترڅو 
تاسو روغ وساتي  )د صحي ژوند په اړه د نورو لپاره  27 پاڼه وګورئ( دوی ستاسو سره 

مرسته کوي که تاسو ژوبل یاست، ناروغ یاست، یا ښه احساس نه کوئ  د روغتیا پاملرنې چمتو 
کونکی به تاسو سره مرسته وکړي پرته لدې چې څه شی تاسو د ناروغه کوی یا ناروغې احساس 

کوي  

 )GPs په کاناډا کې دوه ډوله ډاکټران شتون لري: فامیل ډاکټران )کله ناکله عمومي ډاکټران، یا
او متخصص ډاکټران  د نرسانو متخصصین )NPs( هم د ناروغانو پاملرنه کوي، ځینې وختونه 

د ډاکټرانو سره په ګډه او ځینې وختونه په جال توګه 

په کاناډا کې، که تاسو طبي بیمه لرئ، تاسو کولی شئ په روغتون یا د ډاکټر په دفتر کې وړیا 
درملنه ترالسه کړئ  په هرصورت، تاسو ممکن د غاښونو ډاکټر یا د سترګو متخصص څخه د 

 درملنې او ځینې درملو لپاره پیسې ورکړئ  )د روغتیا بیمې په اړه د نورو معلوماتو لپاره: 
 17 پاڼه وګورئ( 
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ایا زه په خپله ژبه کې د روغتیا پاملرنې تنظیم کولی شم؟

هو، که تاسو د فریزر روغتیا لخوا وړاندیز شوي هر ډول اسانتیاو څخه 
ګټه پورته کوئ، او تاسو په انګلیسي کې د خپلو طبي مسلو په رسولو 
کې ستونزه لرئ، موږ کولی شو د یو طبي ژباړونکي چمتو کړو چې 

ستاسو په ژبه خبرې وکړي 
 پدې کې د اشارې ژبه هم شامله ده 

طبي ویاند به تاسو سره ستاسو د ډاکټر او د روغتیا پاملرنې ټیم سره په 
خبرو کې مرسته وکړي  ژباړونکی ممکن د تلیفون، ویډیو یا په شخصی 

توګه حاضر وي  مهرباني وکړئ صبر وکړئ  کله کله په دې وخت 
لګی - تاسو اړتیا نلرئ د دې لپاره پیسې ورکړئ  د غیر رسمي خبرو 

اترو لپاره، د کورنۍ یو غړی یا ملګری کولی شي ستاسو سره د روغتیا 
پاملرنې ټیم ته ستاسو اړتیاوې تشریح کولو کې مرسته وکړي 

ډیری خدمتونه چې موږ یې په دې کتابچه کې خبرې کوو د فریزر 
روغتیا لخوا وړیا وړاندیز کیږي  تاسو کولی شئ زموږ په ډیرو خدماتو 

کې وړیا ژباړونکي ومومئ، پشمول روغتونونه، د عامې روغتیا 
ځایونه، او نور خدمتونه 

د کورنۍ ډاکټران او نرسان

د فامیل ډاکټران او د نرسانو متخصصین، ډاکټران او په واک-ان کلینیکونو کې، هر ځای کار 
کوي  د فامیل ډاکټران او د نرسانو متخصصین ستاسو سره کار کوي ترڅو تاسو روغ وساتئ  
که تاسو ناروغ یاست او بیړني حالت شتون نلري، دوی بیا هم ستاسو سره مرسته کولی شي  د 
خپل کورني ډاکټر یا نرس سره د لیدو لپاره، مخکې له مخکې د ډاکټر دفتر ته زنګ ووهئ او د 

اپائنټمنټ وخت ونیسئ  تاسو ممکن د خپل اپائنټمنټ لپاره یوه اونۍ یا ډیر انتظار وکړئ  که تاسو 
د فامیل ډاکټر یا نرس ډاکټر نلرئ، تاسو کولی شئ د لیدنې پرته د واک ان کلینیک ته الړ شئ  

واک-ان کلینیکونه ځینې وختونه د اوږدې مودې لپاره خالص وي  معموال، هغه خلک چې واک-
ان کلینیک ته راځي لومړی لیدل کیږي 

هو!
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د ډاکټرانو دفترونه او واک ان کلینیکونه شخصي دي، پدې معنی چې دوی د فریزر روغتیا 
ملکیت نه دی. کیدای شي د ډاکټر په دفتر یا د تګ په کلینیک کې ترجمان نه وي. یا که یو 

ژباړونکی شتون ولري، تاسو باید د هغې لپاره پیسې ورکړئ.

تاسو کولی شئ د ملګرو یا کورنۍ په پوښتنه کولو سره یو ډاکټر ومومئ چې ستاسو په ژبه خبرې 
 www.cpsbc.ca/physician_search :کوي  تاسو کولی شئ الندې ویب پاڼې هم وپلټئ

تاسو کولی شئ د پرمختللو لټون په بدلولو سره خپله ژبه د ډراپ-ډاون لیست څخه وټاکئ  

که تاسو داسې ډاکټر ونه مومئ چې ستاسو په ژبه خبرې وکړي، او که چیرې ډاکټر حتی په دفتر 
یا واک-ان په کلینیک کې ترجمان هم نه وي، نو هڅه وکړئ یو ملګری یا د کورنۍ غړی راولي 

چې ستاسو د اپائنټمنټ په وخت کې ستاسو ترجمان وي  

زه څنګه فیملی ډاکټر پیدا کولی شم چې زما په ژبه خبرې کوي؟
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که تاسو کومه ځانګړې روغتیایي ستونزه لرئ، لکه د شکر ناروغۍ یا د زړه ناروغۍ، د روغتیا 
پاملرنې چمتو کوونکی ممکن تاسو یو متخصص ته راجع کړي  متخصص ډاکټران د روغتیا په 
ځانګړې برخه کې هم روزل کیږي  د متخصص ډاکټرانو ځینې مثالونه د سترګو متخصصین، 
د زړه ډاکټران، د نسایی ناروغیو متخصصین او د رواني روغتیا متخصصین دي  متخصص 

ډاکټران فیملی ډاکټران ندي 

که ستاسو د روغتیا پاملرنې چمتو کوونکی فکر کوي چې تاسو اړتیا لرئ یو متخصص وګورئ، 
دوی به متخصص ته یو یادداشت واستوي  دا یادښت د راجع کولو په نوم یادیږي  تاسو ممکن د 

یو متخصص سره د لیدو لپاره ستاسو د لیدو دمخه څو میاشتې انتظار وکړئ.

په داسې حال کې چې تاسو د یو متخصص سره د لیدنې یا طبي معاینې لپاره انتظار کوئ، ستاسو 
فامیل ډاکټر یا نرس ډاکټر به تاسو سره د درد یا نورو روغتیا ستونزو کې مرسته وکړي، چې 

تاسو یې لرئ 

متخصص ډاکټر
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(BCHealthLink( 811 ته کله زنګ ووهې؟ 

)HealthLinkBC( څنګه 811 ته زنګ ووهئ

)HealthLinkBC( ټوله ورځ او ټوله شپه، هره ورځ، په محرم ډول روغتیایی معلومات او 
مشورې وړاندې کوي  کله چې تاسو HealthLinkBC ته زنګ ووهئ، تاسو کولی شئ د یو چا 

سره خبرې وکړئ څوک چې )د روغتیا خدماتو نیویګیټر په نوم یادیږي(:

د روغتیا په اړه د معلوماتو او خدماتو په موندلو کې مرسته وکړئ  	
له دوی سره اړیکه ونیسئ: 	

ټول کال، هر وخت یو راجسټر شوي نرس څخه؛  	
د راجستر شوي تغذیه کونکي څخه د سهار له 9 بجو څخه تر ماسپښین 5 پورې، د  	

دوشنبې څخه تر جمعې پورې ( 27 پاڼه وګورئ(؛
د یو مجاز مسلکي ورزشکار څخه، له دوشنبې څخه تر جمعې، د سهار له 9 بجو  	

څخه تر 5 بجو پورې ( 27 پاڼه وګورئ(؛
و د کال هره شپه د مازدیګر له 5 بجو څخه د سهار تر 9 بجو پورې یو درمل  	

جوړونکی سره ( 12 پاڼه وګورئ(  

که تاسو په انګلیسي ښه خبرې نه کوئ، تاسو کولی شئ په تلیفون کې د طبي ژباړونکي 
ترالسه کولو لپاره HealthLinkBC ته زنګ ووهئ. طبي ژباړونکي په 130 ژبو کې 

شتون لري  د ژباړونکي د ګمارلو لپاره:

811 ډایل کړئ او د انګلیسي ژبې روغتیایی خدماتو نیویګیټر ته  	
انتظار وکړئ چې تاسو سره اړیکه ونیسي  

د خپلې ژبې نوم په انګلیسي کې ولیکئ )د مثال په توګه، "پنجابي" (،  	
یو ژباړونکی به په الئن راشی کله کله دا څه وخت هم نیول شی، نو 

صبر وکړئ  

811
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ایا زه کولی شم د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي څخه وپوښتم چې ایا 
ډاکټر زما جنسیت دی؟

دلته ښځې او نارینه دواړه روغتیایی پاملرنې چمتو کوي  تاسو ممکن د مخالف جنس د یو چا 
لخوا پاملرنه وکړئ  که تاسو د یو ځانګړي جندر د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره د لیدو 

غوښتنه وکړئ، کارمندان به ستاسو د غوښتنې پوره کولو لپاره ترټولو غوره هڅه وکړي، مګر 
دا تل ممکن نه وي. د مثال په توګه، یوه ښځینه ډاکټره په هغه وخت کې کار ونکړي، یا ممکن 

هغه د بل ناروغ درملنه وکړي  که تاسو د یو ډاکټر څخه پاملرنه ترالسه کوئ چې د مخالف جنس 
څخه وي، تاسو به بیا هم په بشپړه توګه درناوی وکړئ او د امکان تر حده غوره طبي پاملرنې 
درکړل شي  که تاسو د ډیر آرام احساس کوئ، نو کله چې تاسو خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ د 

کورنۍ یو غړی یا ملګری له ځانه سره را ولې 
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دوئی څه کوي؟دوی څوک دي

مشاورین 

تاسو سره د سختو فکرونو او احساساتو په اړه خبرې کولو 
کې مرسته کوي )لکه خپګان، غوسه، غم، او نور( تاسو ته د 
خوندیتوب احساس درکوي، ترڅو تاسو د دردناک یا مغشوش 

تجربو پای ته ورسیږئ 

د روغتیا پاملرنې معاون 
د روغتیا پاملرنې معاونین تاسو سره په ورځني فعالیتونو کې 

مرسته کوي، لکه جامې او خواړه 

حرفوي معالجین 
حرفوي معالجین تاسو سره د ټپي کیدو، ناروغۍ یا جراحي 

وروسته د ورځني ژوند فعالیتونو بیا زده کولو کې مرسته کوي 

درمل جوړونکی 

 که ستاسو ډاکټر تاسو ته یو ځانګړی درمل درکړي 
( 13 پاڼه وګورئ(، تاسو کولی شئ هغه د درمل جوړونکي 
څخه ترالسه کړئ  درمل جوړونکي هم تاسو ته مشوره درکوي 

چې هغه درمل وخورئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ 

فزیوتراپیست
که تاسو په حرکت کې ستونزه لرئ، یو فزیوتراپیست کولی شي 

تاسو سره د بیا حرکت کولو کې مرسته وکړي 

پورټرز 
پورټرونه تاسو سره د روغتون د مختلفو برخو تر مینځ حرکت 

کولو کې مرسته کوي )د مثال په توګه په سټریچر یا ویلچیر کې( 
مګر دوی ستاسو په طبي پاملرنې کې ندي شامل شوي 

ټولنیز کارګران 

ټولنیز کارکونکي ستاسو اندیښنې اوري او تاسو سره ستاسو 
د روغتیا پاملرنې په پوهیدو کې مرسته کوي، او تاسو سره د 

ځوابونو یا خدماتو په موندلو کې مرسته کوي چې تاسو ورته اړتیا 
لرئ 

هغه طبي ازموینې ترسره کوي چې تاسو ورته اړتیا لرئ تخنیک پوهان او تخنیکران 

څوک زما پالنه کوي؟

ډیری مختلف خلک په روغتونونو او کلینیکونو کې کار کوي  د ډاکټرانو او نرسانو سربیره، 
ممکن نور روزل شوي مسلکي کسان وي چې ستاسو د روغتیا په ساتنه کې مرسته کولی شي 
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ایا د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي به زما څخه پوښتنې وکړي؟

نسخې څه دي؟

هو! 

هو، د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي کولی شي تاسو څخه ډیرې پوښتنې وکړي  
دوی دا کار تاسو سره د روغتیا ساتلو کې مرسته کوي یا دا معلومه کړي چې 

تاسو څه ناروغه کوئ او دوی به ستاسو د روغتیا په اړه پوښتنه وکړي، او 
ممکن تاسو څخه د نورو شیانو په اړه هم پوښتنه وکړي، لکه:

ستاسو کورنۍ، ستاسو د ماشومانو او والدینو په ګډون ستاسو د کور ژوند 	
په کور کې ستاسو ژوند 	
ستاسو دنده 	
کاناډا ته له راتلو مخکې ستاسو روغتیا 	
نورې درملنې چې تاسو په تیرو وختونو کې ترسره کړي دي  	

ډاکټران او نرسان ستاسو معلومات په بشپړه توګه پټ ساتي  که تاسو د دې په 
اړه پوښتنې لرئ چې دوی به ستاسو معلومات له چا سره شریک کړي، تاسو 

کولی شئ له دوی څخه پوښتنه وکړئ 

هغه ځانګړي یادښتونه چې ډاکټران تاسو ته د ځانګړي درمل ترالسه کولو لپاره درکوي نسخې 
بلل کیږي  درمل جوړونکی کولی شي ستاسو نسخه واخلي او تاسو ته هغه درمل درکړي چې 

تاسو یې غواړئ ( 12 پاڼه وګورئ(  که تاسو ناروغ یاست نو دا اړینه نده چې ډاکټر تاسو ته 
نسخه درکړي -  ډاکټر ممکن تاسو ته نور الرښوونې هم درکړي چې تاسو سره مرسته وکړي 
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زه پوښتنې کولی شم؟

هو! 

ستاسو ډاکټران او نرسان غواړي چې ستاسو په روغتیا پاملرنې کې برخه 
واخلي  که تاسو یو ډاکټر یا نرس په خبره نه پوهیږئ )یا نه پوهیږئ چې 

څنګه د دوی مشورې تعقیب کړئ( له دوی څخه وغواړئ چې تشریح کړي  
دا بې ادبه نه ده چې پوښتنه وکړئ که تاسو په یو څه نه پوهیږئ.

زه داسې احساس کوم چې ډاکټر هیڅ نه دی کړی. 

ډاکټران او نرسان ځینې وختونه د خپلو پوښتنو له ځوابونو څخه پوهیږي چې څه شی 
تاسو ناروغ کوي  دوی ممکن له تاسو څخه وغواړي چې نور ازموینې ترسره کړي 
ترڅو معلومه کړي چې تاسو ولې ښه نه یاست  دا اړینه نده چې ډاکټر تاسو ته د لیدو 
پرمهال لمس کړي )د مثال په توګه، ستاسو تندی په خپلو السونو سره احساس کړئ یا 

معده فشار ورکړئ( 
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زه باید کله انتظار وکړم؟ 

تاسو ممکن د الندې لپاره انتظار وکړئ:

ستاسو د کورنۍ ډاکټر یا نرس سره لیدنه ( 7 پاڼه وګورئ( 	
په  واک-ان کې کلینیک کې د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره لیدنه  	
د طبي معایناتو ترالسه کولو لپاره  	
د متخصص لیدلو لپاره ( 9 پاڼه وګورئ( 	
 په بیړني خونه کې د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره لیدنه  	

( 18 پاڼه وګورئ( 

هرڅوک باید د ټاکل کیدو انتظار وکړي  د انتظار وخت معموال پدې پورې اړه لري چې تاسو 
څومره ناروغ یاست او ډاکټران او نرسان څومره بوخت یاست  ځینې وختونه تاسو باید د 
ځانګړي طبي ازموینې یا درملنې یا متخصص سره لیدو لپاره څو میاشتې انتظار وکړئ 

مهرباني وکړئ صبر وکړئ، مهمه نده چې د انتظار وخت څومره وي، تاسو به ولیدل شي.
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)MSP / IFHP( طبي بیمه

په کاناډا کې، حکومت، شرکتونه او افراد ټول د روغتیا پاملرنې لپاره پیسې ورکوي  په برټش 
کولمبیا کې د روغتیا پاملرنې ترالسه کولو لپاره، تاسو MSP )د طبي خدماتو پالن( ته اړتیا لرئ 

چې د طبي بیمې یو ډول دی  کله چې تاسو برټش کولمبیا ته ورسیږئ د MSP لپاره غوښتنه 
وکړئ  یوځل چې تاسو د MSP لپاره تصویب شو، تاسو ته د BC خدماتو کارت درکول کیږي، 
چې د رسیدلو لپاره تر 3 میاشتو پورې وخت نیسي، تاسو اړتیا نلرئ د هغې لپاره پیسې ورکړئ  
تاسو ممکن اړتیا ولرئ د خصوصي روغتیا بیمې لپاره غوښتنه وکړئ او تادیه وکړئ پداسې حال 

کې چې د MSP پوښښ پیل کیدو ته انتظار وکړئ  

د شخصي روغتیا بیمې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د خپل ځایي تصفیې 
ادارې سره خبرې وکړئ یا 811 ته زنګ ووهئ (10 پاڼه وګورئ( 

هرکله چې تاسو د روغتیا پاملرنې خدمت کاروئ خپل د BC خدماتو کارت له ځان سره راوړئ 

سرچینه: 
www bcservicescard ca

د لنډمهاله فدرالي روغتیا پروګرام )IFHP( یو داسې پروګرام دی چې په کاناډا کې مهاجرینو 
ته د لومړیو 12 میاشتو لپاره لنډمهاله روغتیا پاملرنې چمتو کوي، تاسو کولی شئ په ورته وخت 
کې IFHP او MSP واخلئ  که تاسو کډوال یاست، تاسو کولی شئ د IFHP له الرې د روغتیا 

پاملرنې ګټې ترالسه کړئ  د نورو معلوماتو لپاره د خپل محلي تصفیې ادارې یا د روغتیا بیمې 
BC سره خبرې وکړئ  

18 پاڼه وګورئ(  )

BC دا انځور ښیې چې د
خدماتو کارت څه ډول 

ښکاري
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د MSP، IFHP، او PharmaCare په اړه د نورو معلوماتو لپاره، تاسو کولی شئ د 
خپل محلي جوړونې ادارې سره خبرې وکړئ  یا تاسو کولی شئ د روغتیا بیمې BC ته په 
انګلیسي، مانډرین، فرانسوي، پنجابي او کانټونیز کې د معلوماتو لپاره زنګ ووهئ  د ژبې 
خدمت اجنټان د سهار له 9:00 بجو څخه د ماسپښین 3:30 بجو پورې، د دوشنبې څخه تر 

جمعې پورې شتون لري 

BC د روغتیا بیمه
 که تاسو په لوئرمینلینډ کې یی نو پدې لمبرزنګ ووهئ: 

604 683 7151

 که تاسو په برټش کولمبیا کې بل ځای یی نو په دې لمبر زنګ ووهئ: 
وړیا لمبر 7100 663 800 1

MSP د څه لپاره تادیه کوي؟

MSP د عمومي مالقاتونو او ډاکټر یا نرس متخصص، متخصص یا روغتون ته د لیدو لپاره 
پیسې ورکوي  MSP معموال د عینکونو، غاښونو پاملرنې، یا درمل لپاره پیسې نه ورکوي. که 

تاسو ډاډه نه یاست چې ستاسو طبي معاینه یا د درملنې لپاره به د MSP له الرې تادیه کیږي، 
تاسو باید مخکې له دې د خپل روغتیا پاملرنې چمتو کونکي څخه وپوښتئ چې ډاډ ترالسه کړئ  

تاسو کولی شئ د دې لګښتونو تادیه کولو کې د مرستې لپاره اضافي شخصي طبي بیمه واخلئ، یا 
تاسو پخپله د دوی لپاره پیسې ورکولی شئ  ځینې وختونه تاسو کولی شئ د خپلې دندې له الرې 

اضافي طبي بیمه ترالسه کړئ  

PharmaCare یو دولتي پروګرام دی چې د ځینو درملو لپاره تادیه کولو کې مرسته کوي  
تاسو کولی شئ د فارما پاملرنې لپاره غوښتنه وکړئ کله چې تاسو په کاناډا کې له 12 میاشتو 

څخه ډیر وخت لرئ 
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د فامیل ډاکټر یا نرس ډاکټر سره مالقات څومره وخت کیدی شي؟

د فامیل ډاکټر یا نرس ډاکټر سره لیدنې معموال له 5 څخه تر 10 دقیقو پورې وخت نیسي  په 
مالقات کې، دا د 1 یا 2 روغتیا مسلو په اړه د خبرو کولو لپاره کافي وخت دی  که چیرې 

ستونزې شتون ولري، تاسو ممکن د دوی د بحث لپاره له یو څخه ډیرو مالقاتونو ته اړتیا ولرئ  
که ممکنه وي، دا به ګټور وي چې د لیدنې څخه مخکې خپلې روغتیا پوښتنې ولیکئ 

څومره وخت باید په بیړني خونه کې انتظار وکړم؟

که تاسو بیړنۍ خونې ته الړ شئ، یو نرس به تاسو څخه پوښتنه وکړي چې 
تاسو څومره ناروغ یاست  نرس پریکړه کوي چې څوک ډیر ناروغه دي، او 
ډاکټر به لومړی هغه خلک وګوري چې ډیر ناروغه دي، که چیرې په بیړني 
خونه کې ډیر ناروغان شتون ولري، د لږ جدي ناروغۍ ناروغان باید د لیدلو 

لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي، یوازې د بیړنیو حالتونو لپاره د 
بیړنۍ خونې څخه کار واخلئ.

که تاسو د خپل روغتیا په اړه کومه پوښتنه لرئ یا که تاسو ناروغ یاست نو 
تاسوهر وخت کولی شئ 811 چې تلیفون وکړئ ترڅو معلومه کړئ چې څه 

وکړئ 

 د 811 په اړه د معلوماتو لپاره، 
  10 پاڼه وګورئ. 

 د بیړنۍ خونې په اړه د نورو معلوماتو لپاره، 
 19 پاڼه وګورئ 
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بیړنۍ خونې زموږ په ټولو روغتونونو کې موقعیت لري 

 که تاسو، یا یو څوک چې تاسو پیژنئ، 
د دې نښې نښانې لرئ، سمدستي بیړنۍ خونې ته الړ شئ.

په ساه اخیستلو یا خبرو کولو کې مشکل 	
د سینې درد، تنګوالی، یا ناراحتي 	
سخته خونریزي یا جدي او ژور ټپونه 	
سخت درد 	
ناڅاپه د مخ، السونو یا پښو کمزوری احساس یا کمزوری 	
د ناڅاپي لید ستونزې 	
ناڅاپه په تګ راتګ کې مشکل، سرخوږی، یا د توازن له السه ورکول 	
تېرېدل 	
مات شوي هډوکي 	
د جنسي تیري په ګډون کوم بل روغتیایي بیړني حالت 	

911
که تاسو له دغو نښې نښانې څخه کومه یوه لرئ او تاسو نشئ کولی په خپله 

بیړنۍ خونې ته الړ شئ، 911 ته زنګ ووهئ او امبوالنس به راشی، د بیړنۍ 
 خونې څخه هله کار واخلئ که چیرې دا واقعیا بیړني وي 

( 20 پاڼه وګورئ(  

بیړنې کوټه
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بیړنۍ خونې ته مه ځئ که تاسو:

که تاسو په انګلیسي خبرې نه کوئ نو 911 ته څنګه زنګ ووهئ؟

فلو/زکام لري  	
تاسی نسخه ترالسه کول هیر کړي  	
کار ته الړ نشئ او د ناروغې یاد داشت ته اړتیا لرې 	
احتماال امیدواره یې 	
طبي ازموینې ته اړتیا لري او تاسو باید د اوږدې مودې لپاره انتظار وکړئ 	
ستاسو د وینې شکر معاینه کولو ته اړتیا لري 	

911

911 ډایل کړئ او انتظار وکړئ چې څوک په انګلیسي کې تلیفون  	
ځواب در کړی 

ارامه اوسئ او په روښانه توګه خبرې وکړ  	
په انګلیسي کې، د هغه ژبې نوم واخلئ چې تاسو پکې خبرې کوئ  	

)د مثال په توګه، "پنجابي"(، او یو ژباړونکی به په تلیفون کې ګډون 
وکړي  تلیفون مه ځړئ  

که تاسو کولی شئ، دا هم ګټوره ده که تاسو خپل بیړني حالت )"طبي"،  	
"اور"، یا "پولیس"( او خپل پته په انګلیسي کې ووایاست 

د 911 تلیفون کولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، تاسو کولی شئ  	
ecomm911.ca ته الړ شئ  

بیړنۍ خونه باید یوازې د بیړنیو حالتونو لپاره وکارول شي  د عاجل لومړني پاملرنې مرکزونه شتون 
لري که تاسو اړتیا لرئ سمدالسه ډاکټر ته ورشئ  یا، تاسو کولی شئ خپل کلینیک ته زنګ ووهئ ترڅو 

خپل د فامیل ډاکټر یا نرس سره لیدنه وکړي د نورو معلوماتو لپاره www.fraserhealth.ca ته 
الړ شئ او د "عاجل لومړني پاملرنې مرکز" لټون وکړئ 
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که تاسو روغتون ته د تللو اړتیا لرئ او هلته نه شئ رسیدلی، تاسو ممکن 
هلته د رسیدو لپاره امبوالنس ته اړتیا ولرئ، دا مهمه ده چې د بیړني حالت 
لپاره بیړنۍ خونې ته الړ شئ  څومره چې تاسو انتظار کوئ، د ناروغۍ یا 

ناراحتۍ به خورا جدي وي 

که تاسو امبوالنس ته اړتیا لرئ، 911 ته زنګ ووهئ  MSP د امبوالنس 
ډیری لګښت تادیه کوي مګر وروسته به ستاسو کور ته د یو څه لګښت لپاره 
بل ورکړل شي  که تاسو د MSP پریمیم مرستې کې یاست، تاسو کولی شئ 
د بل تادیه کولو کې مرسته ترالسه کړئ  د نورو معلوماتو لپاره د خپل محلي 

په ځائی کیدو ادارې یا د ټولنیزې پراختیا وزارت سره خبرې وکړئ 

911

امبوالنس معلومات

21 کاناډا ته د نویو راغلو کسانو لپاره د فریزر روغتیایی خدماتو الرښود



د بیړنۍ خونې ځایونه

پتهځای

Marshall Road, Abbotsford 32900ایبټس فورډ ریجنل ہسپتال اور کینسر سنټر

Kincaid St, Burnaby 3935برنبی ہسپتال

Menholm Road, Chilliwack 45600چلی ویک جنرل ہسپتال

Mountain View Blvd, Delta 5800ډیلټا ہسپتال

Guildford Way, Port Moody 475ایگل رج ہسپتال

7th Avenue, Hope 1275فریزر کینین ہسپتال

Fraser Hwy, Langley 22051لینگلی میموریل ہسپتال

Hurd Street, Mission 7324مشن میموریل ہسپتال

Russell Avenue, White Rock 15521پیس آرچ ہسپتال

Laity St, Maple Ridge 11666رج میډوز ہسپتال

 E Columbia Street, New 330رائل کولمبیا ہسپتال نیو ویسټ منسټر
Westminster

 Avenue, Surrey 96 13750سرے میموریل ہسپتال
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د بیړنۍ خونې معلومات

دا شپه او ورځ خالص وي 

طبي ژباړی تل د بیړني خونې لپاره په شخصی توګه یا په تلیفون 
شتون لري ) 7 پاڼه وګورئ( 

د سوري میموریل روغتون بیړنۍ خونه د سهار له 7:30 بجو څخه 
تر 11:30 بجو پورې د پنجابي ژبې ژباړونکي لري 

د بیړني خونې لیدنې او د روغتون پاتې کیدو لپاره د MSP یا 
IFHP له الرې پیسې ورکول کیږي 

که تاسو روغتیا بیمه نلرئ، تاسو باید بیړنۍ خونې ته د تګ یا په 
روغتون کې د پاتې کیدو لپاره پیسې ورکړئ  که تاسو د درملنې لپاره 

پیسې نلرئ، تاسو به د درملنې پرته تادیه نه کوئ 

که تاسو امبوالنس کاروئ، تاسو ته به بل درکول کیږي 

د غیر بیړنۍ ناروغۍ لپاره، تاسو کولی شئ په 811 کې 
 HealthLink BC ته زنګ ووهئ 

( 10 پاڼه وګورئ(  

د بیړني حالت لپاره، 911 ته زنګ ووهئ. 911

811
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لومړنۍ روغتیایی پاملرنه 

لومړني روغتیایی خدمتونه د اساسی روغتیا پاملرنې اړتیاوې لکه 
امیندوارۍ او د میندو او ماشوم پاملرنې، رواني روغتیا پاملرنې، د ژوند 

پای پاملرنې، او داسې نور پوښي. که اړتیا وي، د لومړني روغتیا پاملرنې 
چمتو کونکي ممکن تاسو بل ډاکټر ته هم راجع کړي، لکه یو متخصص 

د لومړني روغتیا پاملرنې چمتو کونکي تاسو سره د اوږدې ناروغیو کنټرول 
کې مرسته کوي  مزمنه ناروغي هغه ناروغي ده چې د یوې میاشتې څخه 

ډیر دوام لری لکه د وینې زیات فشار یا ذیابیطس  په سري او ایبټسفورډ کې، 
پنجابي کالسونه شتون لري چې د شکر ناروغۍ، د امیندوارۍ روغتیا، او 

 نورو روغتیا مسلو په اړه معلومات ورکوي  تاسو کولی شئ د 
www.fraserhealth.ca په لیدلو سره نور معلومات ترالسه کړئ او د 
 South Asian Health Institute لټون بکس کې )پورته ښي خوا ته( د

ټایپ کړئ  د لټون پایلو کې د سویلي آسیا روغتیا انسټیټیوټ باندې کلیک 
وکړئ 
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د نویو راغلو کسانو لپاره د نوي کاناډا کلینیکونو په نوم دوه لومړني پاملرنې کلینیکونه شتون 
لري. یو په سری کې دی او بل په برنبي کې دی  د نوي کاناډا کلینیکونو کارمندان د ټولو ژبو، 
شالیدونو، نژادونو او مذهبونو خلکو ته روغتیایی خدمتونه وړاندې کوي، مګر تاسو به د نوي 

کاناډا کلینیکونو ته د لیدو لپاره راجع کولو ته اړتیا ولرئ  

د نړیوال کورنۍ پاملرنې کلینیک په ورته بلډنګ کې د برنابي نوي کاناډا کلینیک په څیر دی  
دا په کاناډا کې د دوی په لومړیو دریو کلونو کې مهاجرینو، په خصوصي توګه تمویل شوي 

مهاجرینو او پناه غوښتونکو ته لومړني روغتیایی پاملرنه چمتو کوي  تاسو به د نړیوال کورنۍ 
پاملرنې کلینیک ته د تګ لپاره راجع کولو ته اړتیا ولرئ  د عامې روغتیا، ټولنیز خدماتو، او د 

حل چمتو کونکو څخه راجع کول د منلو وړ دي 

د سوری نوی کاناډایی کلینیک د جیم پیټینسن د بهرنی ناروغانو کلینیک او جراحي مرکز )دا بلډنګ( په دریم 
پوړ کې دی.

دا د ټرانسپورټ لپاره کارول شوي شټل عکس دی. د شټل ځایونه په راتلونکې پاڼه کې دي.
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د لومړني روغتیا پاملرنې معلومات

د کاناډا نوي کلینیکونه د سهار له 8:30 بجو څخه د ماسپښین 4:30 بجو، 
دوشنبه څخه تر جمعې پورې خالص وي 

تاسو کولی شئ زموږ په هر خدمت کې د ژباړونکي وړیا خدمتونه ترالسه 
کړئ. که تاسو احساس کوئ چې ژباړونکي ته اړتیا لرئ، مخکې له دې د 

ژباړونکي غوښتنه وکړئ ) 7 پاڼه وګورئ( 

ځینې لومړني روغتیایی خدمتونه د طبي بیمې )MSP( له الرې تادیه کیږي، 
پداسې حال کې چې نور خدمات چارج کیږي 

ناروغانو، کورنیو او کارمندانو لپاره د دوشنبې څخه تر جمعې پورې وړیا شټل 
خدمتونه وړاندې کیږي:

د کینګ جورج اسکائی ریل سټیشن 	
 جیم پیټیسن د بهر ناروغانو پاملرنې او جراحي مرکز 	

)سری نوی کاناډایی کلینیک(
د سوری میموریل روغتون 	
د مرکزي ښار مال )د تفریحي مرکز شمال لوري ته، پارکولو ځای کې( 	

 سوري نوی کاناډایی کلینیک: 
9750 140 کوڅه، سوری

 برنابي نوی کاناډایی کلینیک: 
7315 اډمونډز سټریټ، برنابي

د نورو معلوماتو لپاره د خپل محلي لومړني روغتیا پاملرنې کلینیک سره 
اړیکه ونیسئ 

که تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو سیمه ایز لومړني روغتیا پاملرنې کلینیک 
 چیرته دی، تاسو کولی شئ د الرښوونو لپاره 811 ته زنګ ووهئ 

( 10 پاڼه وګورئ(  

811
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سالم ژوند 

ښه خواړه د ښه روغتیا لپاره اړین دي  هغه خلک چې ښه خواړه نه خوري وزن )چقوالي( 
ډیروي یا اوږدمهاله ناروغي رامینځته کوي، لکه د وینې لوړ فشار، د زړه ناروغي، یا د شکر 

ناروغي  صحي ژوند کول او ښه خواړه خوړل د ډیری اوږدمهاله ناروغیو خطر کموي.

سګرټ څکول ستاسو روغتیا ته ډیر زیان رسوي ځکه چې دا ستاسو او ستاسو 
شاوخوا خلکو کې د سرطان او نورو ناروغیو المل کیدی شي  که تاسو د 
سګرټ څکولو په اړه فکر کوئ او تاسو مرستې ته اړتیا لرئ، یا یوازې د 

نورو معلوماتو په لټه کې یاست  تاسو کولی شئ www.quitnow.ca ته 
الړ شئ یا 811 ته زنګ ووهئ ( 10 پاڼه وګورئ( 

 هغه خلک چې فعال ژوند کوي د زړه ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، 
د سرطان ځینې ډولونه او خپګان کم خطر لري  دوی هډوکي او قوي 

عضالت لري او زړه او سږي یې ښه کار کوي  د دوی وزن ډیر احتمال 
لري چې په صحي حد کې وي 

811

27 کاناډا ته د نویو راغلو کسانو لپاره د فریزر روغتیایی خدماتو الرښود



د سالم ژوند په اړه معلومات

تاسو کولی شئ د سالم ژوند ژوند کولو پروګرامونو په اړه وړیا 
معلومات ترالسه کړئ 

تاسو کولی شئ 811 ته زنګ ووهئ او د راجستر شوي تغذیه 
پوهانو سره خبرې وکړئ )هغه خلک چې تغذیه یې مطالعه 

کړې وي( ترڅو د سم خواړه غوره کولو څرنګوالي په اړه نور 
معلومات ترالسه کړي  ( 10 پاڼه وګورئ(.

د فعال پاتې کیدو په اړه د نورو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ 
811 ته زنګ ووهئ ترڅو د تمرین مسلکي سره خبرې وکړئ 

( 10 پاڼه وګورئ(.

موږ تاسو سره د سالم ژوند طرز رهبري کولو کې د مرستې لپاره 
ډیری برنامې وړاندیز کوو  د نورو معلوماتو لپاره د خپل لومړني 
روغتیا پاملرنې چمتو کونکي یا د عامې روغتیا محلي یونټ سره 

اړیکه ونیسئ ( 29 پاڼه وګورئ(  

811
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د عامې روغتیا یونټونه 

د عامې روغتیا یونټونه یو شمیر خدمتونه وړاندې کوي چې د ټولنې روغتیا او هوساینې کې مرسته 
کوي  ځینې خدمتونه چې دوی یې وړاندیز کوي عبارت دي له:

د نورو معلوماتو لپاره، د خپل لوکل پبلک هیلت یونټ سره اړیکه ونیسئ 

811

که تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو د عامې روغتیا سیمه ایز یونټ چیرته دی، 
تاسو کولی شئ د عامې روغتیا نږدې یونټ ته الرښوونې ترالسه کولو لپاره 

811 ته زنګ ووهئ ( 10 پاڼه وګورئ(  

یا www.fraserhealth.ca ته مراجعه وکړئ او د عامه روغتیا یونټونه 
ټایپ کړئ  د لټون بکس )پورته ښیې(  د عامه روغتیا یونټونه په نوم د لټون 

پایلې باندې کلیک وکړئ 

د اوریدلو کلینیک 	
تغذیه 	
د غاښونو روغتیا 	
د ځوانانو کلینیکونه 	
تاوان کمول 	

واکسین کول 	
د امیندوارۍ او د امیندوارۍ په لومړیو کې  	

پاملرنه
د ماشومتوب ابتدایي وده 	
د وینا درملنه  	
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امیندوارۍ او د ماشوم پالنه

دا مهمه ده چې د امیندوارۍ پرمهال او وروسته د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره لیدنه وکړئ 
ترڅو ستاسو او ستاسو ماشوم سره روغ پاتې کیدو کې مرسته وکړي  داسې ټولګي شتون لري 
چې تاسو د زیږون څخه مخکې ګډون کولی شئ، د زیږون دمخه ټولګیو په نوم یادیږي، دا به 

تاسو سره د شیانو په اړه زده کړه کې مرسته وکړي لکه د امیندوارۍ پرمهال د سالم ژوند کول، 
ماشوم ته زیږون او د مور شیدو ورکول 

ستاسو د امیندوارۍ په جریان کې، ستاسو روغتیا پالونکي به تاسو څخه وغواړي چې د وینې 
معاینې او الټراساؤنډ په څیر معاینې وکړي  دا عام دي او د دې لپاره ترسره کیږي چې ډاډ 

ترالسه کړئ چې تاسو او ستاسو ماشوم روغ یاست  د امیندوارۍ معمول ازموینې د MSP له 
الرې ورکول کیږي 

ستاسو طبي بیمه به ستاسو د امیندوارۍ په جریان کې ستاسو د پاملرنې لپاره روغتیا 
پاملرنې چمتو کونکي ته تادیه وکړي ) 16 پاڼه وګورئ(  تاسو کولی شئ د کورنۍ 

ډاکټر، یو نرس، یو راجستر قابله، یا یو داسې ډاکټر وګورئ چې د امیندوارۍ په پاملرنې کې 
تخصص لري )د نسایی متخصص په نوم یادیږی(  
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کله چې تاسو زیږون کوئ، ستاسو د روغتیا پاملرنې چمتو کونکی یا د عامې روغتیا نرس کولی 
شي تاسو ته نور معلومات درکړي چې څنګه خپل امیندوارۍ په هغه روغتون کې ثبت کړئ که 

ستاسو امیندوارۍ سالم وي، قابله ګانې ځینې وختونه تاسو ته په کور یا روغتون کې د ماشوم 
زیږون وړاندیز کوي  که تاسو روغتون ته الړ شئ، نو د ماشوم له زیږون وروسته، تاسو به 

وکولی شئ په شخصي خونه کې زیږون وکړئ مګر ځینې روغتونونه د زیږون وروسته په 
شخصي خونه کې د پاتې کیدو لپاره اضافي پیسې اخلي  بیړني خدمتونه په روغتون کې شتون 
لري که چیرې تاسو یا ستاسو ماشوم د زیږون دمخه، په جریان کې یا وروسته هر وخت ورته 

اړتیا لرئ 

د زیږون خونه هغه ځای دی چیرې چې تاسو خپل ماشوم زیږوئ، پدې انځور کې د روغتون د زیږون خونه ده.

 واکسین ستاسو د ماشوم په راتلونکي وخت کې د ډیر ناروغ کیدو 
څخه ساتي  MSP ستاسو د ماشوم د واکسینونو لپاره پیسې ورکوي  
دا ستاسو د ماشوم لپاره مهمه ده چې په سم وخت کې سم واکسین 

ترالسه کړئ.
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د امیندوارۍ او ماشوم په اړه معلومات 

تاسو کولی شئ زموږ په هر خدمت کې د ژباړونکي وړیا خدمتونه 
ترالسه کړئ  که تاسو احساس کوئ چې ژباړونکي ته اړتیا لرئ، 

مخکې له دې د ژباړونکي غوښتنه وکړئ ( 7 پاڼه وګورئ( 

ډیری روغتیایی خدماتو لپاره د طبي بیمې له الرې پیسې ورکول 
کیږي، که څه هم ځینې ځایونه د خدماتو لپاره اضافي پیسې اخلي  که 
تاسو ډاډه نه یاست چې تاسو به فیس ورکړئ، ډاډ ترالسه کړئ چې د 

خپل مالقات دمخه پوښتنه وکړئ 

تاسو باید د دې ډیری خدماتو لپاره دمخه بکنګ وکړئ 

د نورو معلوماتو لپاره، د خپل محلي عامه روغتیا واحد یا ستاسو د 
 امیندوارۍ د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره اړیکه ونیسئ 

( 29 پاڼه وګورئ(.
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موږ د ماشومانو لپاره ډیری روغتیایی خدمتونه وړاندې کوو  که ستاسو ماشوم په ښوونځي کې 
وي، هغه واکسین او رواني روغتیا خدماتو ته السرسی لري 

ټول ماشومان کولی شي د سترګو معاینه وړیا ترالسه کړي، که څه هم ځینې ډاکټران لږ فیس 
اخلي  د مالقات کولو دمخه، ډاډ ترالسه کړئ چې اضافي فیس نشته 

د عامې روغتیا د غاښونو پروګرامونه شتون لري چې ستاسو ماشوم پکې ګډون کولی شي، او 
دوی د غاښونو پاملرنې لپاره پیسې ورکولو کې مرسته کوي  په ځینو مواردو کې د غاښونو 

 درملنه وړیا ده  د نورو معلوماتو لپاره د خپل محلي عامه روغتیا واحد سره اړیکه ونیسئ 
 ( 29 پاڼه وګورئ( 

د کم عاید لرونکو کورنیو ماشومان کولی شي د ماشومانو د صحي پروګرام له 
الرې د غاښونو د لومړني پاملرنې او عینکو په لګښت کې مرسته ترالسه کړي، 
تاسو اړتیا نلرئ درخواست وکړئ  که ستاسو ماشوم د 19 کلونو څخه کم وي او 

ستاسو کورنۍ د MSP پریمیم مرستې ترالسه کوي، دوی مستحق دي  د ټاکل کیدو 
دمخه، ډاډ ترالسه کړئ چې MSP به ستاسو لګښتونه تادیه کړي، یا دا چې هیڅ 

اضافي لګښتونه شتون نلري چې MSP تادیه نه کوي  کله چې تاسو د غاښونو یا د 
سترګو ډاکټر دفتر ته ورشئ، یوازې د خپل ماشوم د BC خدماتو کارت وښایاست 

( 16 پاڼه وګورئ( 

د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره 
روغتیایی خدمتونه
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د ماشومانو لپاره معلومات او 
د ځوانانو روغتیایی خدمتونه

ساعتونه د خدماتو پورې اړه لري 

تاسو کولی شئ زموږ په هر ځای کې د ژباړونکي وړیا خدمتونه ترالسه 
کړئ  که تاسو احساس کوئ چې تاسو ژباړونکي ته اړتیا لرئ، مخکې له دې 

د ژباړونکي غوښتنه وکړئ ( 7 پاڼه وګورئ( 

دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې د ډاکټرانو دفترونه شخصي ملکیت دی، دا 
مهمه دا چې تاسی د کورنۍ یو غړی یا ملګری اپائنتمنټ ته راولي څوک چې 

ستاسو لپاره تشریح کولی شي 

ځینې خدمتونه د طبي بیمې له الرې تادیه کیږي، پداسې حال کې چې نور 
خدمتونه د فیس تابع دي 

د نورو معلوماتو لپاره، د خپل محلي عامه روغتیا واحد سره اړیکه ونیسئ  
( 29 پاڼه وګورئ( 
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د ځوانانو د کلینیکونو په اړه معلومات

ممکن د خدماتو په اساس توپیر ولري 

تاسو کولی شئ زموږ په هر ځای کې د ژباړونکي وړیا خدمتونه 
 ترالسه کړئ  مخکې له دې د ژباړونکي غوښتنه وکړئ 

( 7 پاڼه وګورئ( 

د ځوانانو د کلینیک خدمتونه وړیا دي، مګر ممکن د ځینو درملو یا 
ازموینو لپاره فیس وي

 د خپل نږدې ځوان کلینیک لپاره 811 ته زنګ ووهئ 
( 10 پاڼه وګورئ( 

یا www.fraserhealth.ca ته الړشئ او لټون وکړئ؛ د لټون 
په بکس کې )پورته ښیې( د ځوانانو کلینیکونو باندې کلیک وکړئ 

د ځوانانو کلینیک سره اړیکه ونیسئ ترڅو معلومه کړئ چې تاسو 
مالقات ته اړتیا لرئ 

د ځوانانو کلینیکونه

د ځوانانو کلینیکونه یوازې د 21 کلنو او کم عمره ځوانانو لپاره دي  د دې کلینیکونو 
لیدلو لپاره هیڅ کارت ته اړتیا نشته  د کلینیک کارمندان به ستاسو له اجازې پرته ستاسو 

روغتیایی معلومات له هیچا سره نه شریکوي  دا کلینیکونه کولی شي له ځوانانو سره د دوی 
د رواني او جنسي روغتیا په اړه پوښتنو کې مرسته وکړي 

811
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رواني روغتیا او د مخدره توکو کارول

که تاسو د خپلو احساساتو، فکرونو یا اضطراب سره معامله کولو کې ستونزه 
لرئ چې تاسو په دوامداره توګه ځوروي او تاسو اړتیا لرئ چې د یو چا سره 
خبرې وکړئ، تاسو باید د خپل فامیل ډاکټر، ستاسو د ټولنې د رواني روغتیا 

مرکز، فریزر سره اړیکه ونیسئ، د روغتیا له الرې مرسته ترالسه کیدی شي  
د بحران الئن، یا 310 دماغي روغتیا 

د رواني روغتیا مرکزونه په هره ټولنه کې موقعیت لري  تاسو کولی شئ دا د 
 فریزر روغتیا ویب پاڼې ته نږدې ومومئ، یا 811 ته ټیلیفون وکړئ 

( 10 پاڼه وګورئ(  د هغو ځوانانو لپاره چې د رواني روغتیا ستونزو سره 
مخ دي، د مرستې ځانګړي پروګرامونه شتون لري 

811

که تاسو یا یو څوک چې تاسو یې پیژنئ له الندې ستونزو څخه کومه ستونزه لرئ، 
سمدستي خپل نږدې بیړنۍ خونې ته الړ شئ:

911

 د رواني روغتیا جدي ستونزې لرئ او ځان یا نورو ته د زیان رسولو  	
په خطر کې یاست 

هغه کسان چې د درملو د بې اغیزې نښې څرګندوي یا څوک چې  	
تنفسي ستونزې لري 

که تاسو بیړنۍ خونې ته نه شئ رسیدلی، 911 ته زنګ ووهئ یا 
امبوالنس ته زنګ ووهئ ( 20 پاڼه وګورئ( 
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د مخدره توکو کارولو خدمتونه د هغو خلکو لپاره دي چې غواړي د مخدره توکو یا الکول ناوړه 
ګټه اخیستنې سره معامله وکړي. روزل شوي مسلکیان به تاسو او ستاسو محرمیت ته په بشپړه 
توګه درناوی وکړي  دوی کولی شي تاسو سره مرسته وکړي چې معلومه کړي چې تاسو د څه 

سره مبارزه کوئ او تاسو د سم مالتړ خدماتو سره وصل کړئ  ډیری بیالبیل پروګرامونه شتون 
لري چې تاسو سره د مخدره توکو د ستونزو سره معامله کې مرسته کوي. دوی کولی شي 

تاسو سره مرسته وکړي چې معلومه کړي چې ستونزه څه ده؟ او دوی به تاسو د سم خدماتو سره 
وصل کړي  تاسو کولی شئ ځینې برنامو ته السرسی ومومئ پداسې حال کې چې تاسو په خپل 
کور کې ژوند کولو ته دوام ورکوئ  نور پروګرامونه شتون لري چیرې چې تاسو کولی شئ په 

لنډمهاله توګه بل کور ته تر روغیدو پورې الړ شئ 

د الکول او مخدره توکو د ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي کې د مرستې لپاره یو شمیر خدمتونه 
شتون لري چې کولی شي تاسو او ستاسو کورنۍ سره د هغه زیانونه چې دوی رامینځته کوي 

مخنیوي یا کمولو کې مرسته وکړي. که چیرې د کورنۍ یو غړی په مخدره توکو یا الکول 
روږدي وي او کورنۍ ته زیان رسوي، دوی کولی شي مسلکي مرسته وغواړي  دا خدمتونه 

شخصي دي  د خدماتو چمتو کونکي به ستاسو معلومات له نورو سره شریک نه کړي 

د لویانو او ځوانانو بیا رغونه او بیرته راګرځیدلوکې، د کورنۍ مالتړ، او بیړني خدمتونه 
د فریزر روغتیا بحران الین ته په 7444 820 877 1 زنګ وهلو سره شتون لري  دا 

خدمت په انګلیسي ژبه وړاندې کیږي او په ورځ کې 24 ساعته شتون لري 

وړیا او محرم احساساتي مالتړ، د بحران مداخله، او په ټولنه کې د سرچینو په اړه 
معلومات د هر عمرخلکو لپاره شتون لري Mental Health Support 310 ته 

پې دې تلیفون 6789 310 زنګ ووهی که تاسو لږ انګلیسي پوهیږئ، یو ژباړونکی په 
خبرو اترو کې شامل کیدی شي 
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د رواني روغتیا او مخدره توکو کارولو په اړه معلومات

وختونه ممکن د خدماتو په اساس توپیر ولري  ډیری بیړني خدمتونه 
شپه او ورځ شتون لري 

تاسو کولی شئ زموږ په هر خدمت کې وړیا ژباړونکي خدمات ترالسه 
کړئ  که تاسو احساس کوئ چې ژباړونکي ته اړتیا لرئ، مخکې له دې 

 د ژباړونکي غوښتنه وکړئ 
( 7 پاڼه وګورئ( 

ډیری خدمتونه د طبي بیمې له الرې تادیه کیږي، پداسې حال کې چې 
ځینې یې فیس اخلي 

د نورو زده کولو لپاره: 
 د فریزر روغتیا بحران الین ته په  	

7444 820 877 1 زنګ ووهئ
د 310 ذهني روغتیا مالتړ ته په 6789 310 زنګ ووهئ 	
 د روغتیا لینک B C  811 ته زنګ ووهئ  	

( 10 پاڼه وګورئ( 
www.fraserhealth.ca/mentalhealth ته الړ شئ  	
د خپل ډاکټر یا نرس متخصص سره د مالقات وخت وټاکئ   	
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کور روغتیا

د کور روغتیا موخه دا ده چې تاسوپه کور کې خوندي او صحتمند وساتئ -  په کور روغتیا کې، 
د روغتیا پاملرنې ډیری ډولونه چمتو کونکي یوځای کار کوي ترڅو دواړه لنډ او اوږدمهاله 

روغتیا پاملرنې خدمتونه چمتو کړي  لنډمهاله پاملرنه کولی شي تاسو سره د ناروغۍ، ټپي کیدو 
یا جراحي وروسته ښه کیدو کې مرسته وکړي  اوږدمهاله پاملرنه تاسو ته هغه مالتړ درکوي چې 

تاسو په کور کې د ژوند کولو پرمهال د خپلواک پاتې کیدو لپاره اړتیا لرئ 

د کور روغتیایی نرسان ډیری مختلف خدمتونه وړاندې کوي، لکه د زخم پاملرنه او تعلیم  د 
روغتیا پاملرنې چمتو کونکي چې په کور روغتیا کې کار کوي تاسو سره مرسته کولی شي چې 

تاسی پریکړه وکړي چې کوم خدمتونه به ستاسو لپاره خورا ګټور وي 
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د کور د روغتیا پاملرنې خدمتونه کولی شي تاسو سره د 
اوږدمهاله ناروغیو لکه د شکر ناروغۍ، الزایمر او نورو 

ناروغو کې مرسته وکړي 

که تاسو د هغه چا پاملرنه وکړئ چې روغتیا پاملرنې ته سخته اړتیا لري، څوک چې 
د کافي مالتړ سره سره یوازې نه شي پاتې کیدی، د سکون پاملرنه شتون لري  ځنډول 

شوی پاملرنه هغه وخت کیږی چې یو څوک ستاسو کور ته راشي او تاسو ته هغه 
پاملرنه درکړي چې تاسو معموال چمتو کوئ  خوچې تاسو آرام وکړل شئ 

د بیارغونې خدمتونه د هغو خلکو لپاره شتون لري چې په حادثه کې ټپیان شوي، چا 
چې جراحۍ کړې، او څوک چې د بیا رغونې لپاره مرستې ته اړتیا لري  ځینې دا 

خدمتونه د دوی په کور کې چمتو کیږي مګر د ځینو لپاره دوی اړتیا لري چې د روغتیا 
پاملرنې مرکز کې وي 
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کور روغتیایی په اړه معلومات

وختونه د خدمت پر بنسټ توپیر لري 

تاسو کولی شئ زموږ په هر خدمت کې وړیا ژباړونکي خدمات ترالسه 
کړئ  که تاسو احساس کوئ چې ژباړونکي ته اړتیا لرئ، مخکې له دې 

د ژباړونکي غوښتنه وکړئ ( 7 پاڼه وګورئ( 

ځینې خدمتونه د طبي بیمې لخوا تادیه کیږي، پداسې حال کې چې 
نور ستاسو د عاید سره سم چارج کیږي  تاسو ممکن د ځینو شیانو 

لکه بنداژ لپاره هم پیسې ورکړئ 

 د نورو معلوماتو لپاره، د فریزر روغتیا خدماتو الین ته په 
2121 412 855 1 زنګ ووهئ  دا د تلیفون الین یوازې په 
انګلیسي کې شتون لري  که تاسو په انګلیسي ژبه د طبي خبرو 
اترو توان نه لرئ، مهرباني وکړئ د یو ملګري یا د کورنۍ له 

غړي څخه وغواړئ چې انګلیسي خبرې کوي ستاسو لپاره د 
انګلیسي کرښه الئن زنګ ووهي 
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استوګنې پاملرنې او مالتړي ژوند

د هغو خلکو لپاره چې د دوی روغتیایی پاملرنې کې مرستې ته اړتیا لري، د استوګنې پاملرنې او 
مالتړ مرکزونه شتون لري  الندې معلومات د فریزر روغتیا )عامه( خدماتو لپاره دي مګر تاسو 

کولی شئ په خپل لګښت د استوګنې د پاملرنې مرکز یا شخصي معاون کور کې پاتې شئ 

د استوګنې مرستندویه مرکزونه
تاسو کولی شئ په مرستندویه استوګنځایونو کې د اوسیدو لپاره غوښتنه  	

وکړئ 
د کرایې په څیر، د مالتړي ژوند کولو لګښت شتون لري  	
دلته تاسو په ورځ کې دوه خواړه او د استوګنې لږ ځائئ ترالسه کوئ  	
تاسو کولی شئ د درملو، حمام او پیسو مدیریت کې مرسته ترالسه  	

کړئ 
په ډیرو مواردو کې تاسو باید د دې وړتیا ولرئ چې خپل ځان ته  	

پاملرنه وکړئ 

د استوګنې د پاملرنې مرکزونه
د استوګنې پاملرنه د هغو خلکو لپاره ده چې ډیرې روغتیایی ستونزې لري  	

او نشي کولی د خپل ځان ښه پاملرنه وکړي؛ د دې اسانتیا څخه د ګټې 
اخیستنې لپاره به د ډاکټر راجع کولو ته اړتیا وي 

پاملرنه ټوله ورځ او ټوله شپه شتون لري  	
تاسو کولی شئ د درملو، حمام کولو، د جامو بدلولو، ډوډۍ خوړلو او ډیری  	

نورو کورنیو چارو کې مرسته ترالسه کړئ 
په دې کې لوښي، د کور پاکول، نور فعالیتونه او د ډاکټر لیدنه هم شامله ده  	
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د استوګنې پاملرنې او مالتړي ژوند په اړه معلومات

وختونه د خدمت پر بنسټ توپیر لري 

تاسو کولی شئ زموږ په هر خدمت کې وړیا ژباړونکي خدمات 
ترالسه کړئ  که تاسو احساس کوئ چې ژباړونکي ته اړتیا 

 لرئ، مخکې له دې د ژباړونکي غوښتنه وکړئ 
( 7 پاڼه وګورئ( 

فیس ستاسو د عاید سره سم د استوګنې پاملرنې او د ژوند مالتړ 
خدماتو لپاره اخیستل کیږي 

د مالقات وخت وټاکئ یا 811 ته زنګ ووهئ ترڅو د مالتړ 
کونکي کور، د استوګنې پاملرنې په شمول د خصوصي 

تاسیساتو په اړه معلوماتو لپاره د خپل روغتیا پاملرنې چمتو 
 کونکي سره خبرې وکړئ 

( 10 پاڼه وګورئ( 
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د نورو معلوماتو کله چې تلیفون وکړئد تلیفون شمیره
لپاره

911 
بیړنی حالت 

هر ډول جدي بیړني حالت )اور، پولیس، او 
امبوالنس( 

 پاڼه 19 

811 
HealthLinkBC 

)یا 8110 215 604(

ستاسو د روغتیا او روغتیا پاملرنې په اړه 
عمومي پوښتنې خدمتونه 

 پاڼه 10 

310 6789 
310Mental Health

وړیا او محرم احساساتي مالتړ، د بحران 
مداخله، او په ټولنه کې د سرچینو په اړه 

معلومات 
 پاڼه 37 

1 877 820 7444 
 Fraser Health 

Crisis Line

که تاسو د ناوړه ګټه اخیستنې یا 
تاوتریخوالی څخه اغیزمن شوي یاست، 

یا که تاسو د خپګان، زیان، یا غوسه 
احساساتو سره مبارزه کوئ 

 پاڼه 37 

1 855 412 2121 
 Fraser Health
Service Line

د روغتیا پاملرنې خدماتو په اړه معلومات 
چې تاسو کولی شئ په کور او ټولنه کې 

السرسی ومومئ 
 پاڼه 41

 604 683 7151 
 Health 

Insurance BC

د MSP، IFHP، او PharmaCare په 
اړه معلومات

 پاڼه 17 

د تلیفون مهم لمبرې

په انګلیسی کې ووائې چې ځما ژبه پښتو دا:

www.fraserhealth.ca 
دا معلومات ستاسو د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي لخوا تاسو ته د مشورې لپاره بدیل ندي 
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