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این کتابچه برای کمک به تازه واردان به کانادا تهیه شده است، و در مورد خدمات مراقبت های 
بهداش�ت ارائه شده توسط فریزر هلث در رستارس بریتیش کلمبیا از برنا�ب تا هوپ می باشد. اگر 
 می کنید، شما در منطقه تحت پوشش فریزر 

گ
شما در ییک از مناطق موجود در این نقشه زند�

هلث هستید. 

این کتابچه در مورد چیست؟

شما  می توانید از این کتابچه برای مقاصد زیر استفاده 
کنید:

پاسخ به سواال�ت که ممکن است در مورد سیستم مراقبت های بهداش�ت  	
در کانادا و بریتیش کلمبیا داشته باشید.

کسب اطالعا�ت در مورد بع�ن از خدما�ت که توسط فریزر هلث ارائه  	
می شود.

یس به این خدمات 	 ی نحوه دس�ت یادگ�ی
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مراقبت های بهداش�ت کانادا چگونه است؟

خدمات مراقبت های بهداش�ت در کانادا ممکن است با خدمات مراقبت  های بهداش�ت در جا�ی 
که شما از آن جا آمده اید متفاوت باشد. بخش مهمی از خدمات مراقبت های بهداش�ت در کانادا 

ی از بیمار شدن شماست. پزشکان، پرستاران،  انه« است؛ که هدف آن جلوگ�ی »مراقبت پیشگ�ی
و دیگر افرادی که مراقب سالم�ت شما هستند با عنوان ارائه کنندگان مراقبت های بهداش�ت 
شناخته می شوند. ارائه کنندگان مراقبت های بهداش�ت با شما کار می کنند تا شما را سالم نگه 

ن در   سالم  به صفحه 27 مراجعه کنید(. همچن�ی
گ

دارند. )برای آگاهی بیش�ت در مورد زند�
صور�ت که صدمه دیده باشید، مریض باشید، یا احساس بیماری داشته باشید، آن ها به شما 

، فارغ از این که علت احساس ناخویسش یا بیماری  کمک می کنند. ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت
چه باشد، به شما کمک می کند. 

دو نوع پزشک متفاوت در کانادا وجود دارد: پزشکان خانواده )بع�ن اوقات با عنوان پزشک 
ن بع�ن  ن شناخته می شوند( و متخصصان. پرستاران متخصص )NPها( ن�ی عمومی، یا GP ن�ی

اوقات در کنار پزشکان و گاهی اوقات به صورت جداگانه خدمات مراقب�ت را برای بیماران فراهم 
می کنند. 

در کانادا، در صور�ت که بیمه درما�ن داشته باشید، مراجعه به بیمارستان یا مطب پزشکان رایگان 
نشک یا چشم پزشک، یا دریافت بع�ن  است. ممکن است که در صورت مراجعه به دندان�پ

داروهای خاص نیاز به پرداخت هزینه داشته باشید. )برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد بیمه 
:  به صفحه 17 مراجعه کنید(. درما�ن
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آیا امکان این  وجود دارد که خدمات مراقبت های بهداش�ت به زبان 
خود من به من ارائه شود؟

چنانچه می خواهید از خدمات ارائه شده توسط فریزر هلث استفاده کنید، و 
در صور�ت که انگلییس متوجه نمی شوید یا توانا�ی صحبت به زبان انگلییس شما 

به قدری خوب نیست که بتوانید گفتگوی پزشیک داشته باشید، می توانیم یک 
جم پزشیک همزمان که توانا�ی صحبت به زبان شما را دارد، فراهم کنیم.   م�ت

ن می شود. جم شامل زبان اشاره ن�ی فراهم نمودن م�ت
ن تیم  جم پزشیک به شما در برقراری ارتباط با پزشکتان و همچن�ی م�ت

جم همزمان می تواند از طریق  مراقبت های بهداش�ت کمک می کند. م�ت
د. لطفا صبور  س قرار بگ�ی تلفن، تماس تصویری یا حضوری در دس�ت

د. شما مبلغی برای این کار پرداخت  باشید. این کار ممکن است که زمان ب�ب
رسمی، خانواده و دوستانتان می توانند به  نمی کنید. در مورد گفتگوهای غ�ی
شما کمک کنند تا نیازهایتان را به تیم مراقبت های بهداش�ت توضیح دهید.

اک�ش خدما�ت که در این کتابچه در مورد آن ها صحبت می کنیم، توسط ما در 
جم  فریزر هلث ارائه می شوند. در مورد خدمات ما، می توانید از یک م�ت
بیمارستان ها،  در  خدمات  شامل  این  شوید.  بهره مند  رایگان  به صورت 

می شود. دیگر  جاهای  بع�ن  و  دول�ت  درما�ن  کلینیک های 

پزشکان و پرستاران متخصص خانواده

ن پرستاری خانواده هم در مطب پزشکان و هم در کلینیک های رسپا�ی کار  پزشکان و متخصص�ی
می کنند. پزشکان و پرستاران متخصص خانواده توانا�ی کار با شما برای بهبود وضعیت سالم�ت 

ن می توانند در مواردی که شما مریض هستید ویل موضوع اورژانیس  شما را دارند. آن ها همچن�ی
نیست، به شما کمک کنند. برای ویزیت توسط پزشک یا متخصص پرستاری خانواده خود ، با 

ید. احتمال دارد که برای رسیدن نوبتتان مجبور  مطب دک�ت تماس گرفته و از قبل وقت بگ�ی
باشید یک هفته و یا زما�ن مشابه را منتظر باشید. در صور�ت که پزشک یا متخصص پرستاری 

ن وقت قبیل به یک کلینیک بروید. کلینیک های رسپا�ی  خانواده ندارید، می توانید بدون گرف�ت
بع�ن اوقات تا دیروقت باز هستند. معموال روش کار این گونه است که کسا�ن که زودتر 

می رسند، زودتر ویزیت می شوند.  

آری! 
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مطبهای پزشکان و کلینیک های رسپا�ی خصویص هستند. به این مع�ن که مالک آن ها فریزر فلث 
جم همزمان نداشته  یس به م�ت نمی باشد. ممکن است که در مطب دک�ت یا کلینیک رسپا�ی دس�ت
یس مجبور به پرداخت هزینه برای استفاده  ن دس�ت باشید، یا ممکن است که در صورت داش�ت

از خدمات آن شوید. 

می توانید با پرس و جو از دوستان و خانواده پزشیک را پیدا کنید که با زبان شما صحبت کند. 
 .www.cpsbc.ca/physician_search :ن می توانید به این وبسایت مراجعه کنید همچن�ی

فته )»Switch to advanced search« ( زبان  می توانید با وارد شدن به بخش جستجوی پی�ش
خود را از لیست کشو�ی موجود در آن انتخاب کنید. 

اگر نتوانستید پزشیک پیدا کنید که به زبان شما صحبت کند،  و اگر مطب دک�ت یا کلینیک رسپا�ی 
جم همزمان نداشته باشد، دوست یا عضوی از خانواده را با خود بیاورید که بتواند هنگام  م�ت

ویزیت شما توسط پزشک، کار ترجمه را برای شما انجام دهد. 

چگونه می توانم پزشک خانواده ای پیدا کنم که به زبان من 
صحبت کند؟
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در صور�ت که مشکل سالم�ت خایص، مانند دیابت یا مشکل قل�ب دارید، ارائه دهنده خدمات 
، درما�ن ممکن است که شما را به یک متخصص ارجاع دهد. متخصصان در یک  بهداش�ت

حوزه خاص از خدمات درما�ن آموزش های اضا�ن دیده اند. مثال ها�ی از متخصصان عبارتند 
شکان. متخصصان، پزشک خانواده  ن از چشم پزشکان، پزشکان قلب، متخصصان زنان و روان�پ

نمی باشند.

، درما�ت شما تشخیص دهد که شما نیاز به ویزیت  چنانچه که ارائه کننده خدمات بهداش�ت
توسط یک متخصص دارید، یادداش�ت را خطاب به متخصص می نویسد. به این یادداشت ارجاع 

گفته می شود. قبل از این که نوبتتان برای ویزیت توسط یک منخصص برسد، ممکن است که 
مجبور باشید ماه ها ص�ب کنید. 

طی مدت زما�ن که در انتظار ویزیت توسط متخصص یا انجام آزمایش پزشیک خایص هستید، 
پزشک متخصص پرستار خانواده به شما در زمینه دردی که دارید و یا دیگر نگرا�ن های سالم�ت تان 

کمک خواهند کرد. 

پزشکان متخصص
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چه وقت ها�ی باید با 811 )هلث لینک �ب یس( تماس گرفت

چگونه می توان با 811 )هلث لینک �ب یس( تماس گرفت

، درما�ن محرمانه را به صورت شبانه روزی و در هفت روز  هلث لینک �ب یس اطالعات بهداش�ت
ید، می توانید با  هفته در اختیار شما قرار می دهد. هنگامی که با هلث  لینک ب یس تماس می گ�ی

شخ� )که با عنوان هدایتگر خدمات بهداش�ت شناخته می شود( صحبت کنید که می تواند:

، درما�ن را دریافت کنید. 	 به  شما کمک کند اطالعات و خدمات بهداش�ت
د: 	 همراه با ییک از موارد زیر با شما تماس بگ�ی

یک پرستار دارای مجوز ثبت شده در هرساع�ت از شبانه روز در هر روز و هر زما�ن  	
از سال؛

یک متخصص تغذیه دارای مجوز ثبت شده از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر  	
روزهای دوشنبه تا جمعه ) به صفحه 27 مراجعه کنید(؛

یک متخصص حرکات ورزیسش از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا  	
جمعه ) به صفحه 27 مراجعه کنید(؛

 یک دک�ت داروساز از از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه 	
 ) به صفحه 12 مراجعه کنید(.

در صور�ت که به خو�ب نمی توانید به زبان انگلییس صحبت کنید، هنگام تماس با هلث 
جمان همزمان پزشیک  جم پزشیک بهره مند شوید. م�ت لینک �ب یس میتوانید از کمک یک م�ت

س می باشند. ب  به بیش از 130 زبان در دس�ت
جم بهرهمند شوید: رای این که از خدمات م�ت

ید و منتظر بمانید تا به یک پاسخگوی تلفن  	 با 811 تماس بگ�ی
مراقبت های بهداش�ت که به زبان انگلییس صحبت می کند، متصل 

شوید.
نام زبا�ن که صحبت می کنید را به انگلییس بگویید )به عنوان مثال  	

جم همزمان به مکالمه تلف�ن  «(، در ادامه یک م�ت بگویید »پنجا�ب
شما اضافه می شود. لطفا صبور باشید، این کار ممکن است که 

اند� طول بکشد.

811
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آیا می توانم درخواست فرد ارائه کننده خدمات مراقبت های 
بهداش�ت در همان جنسیت خودم را داشته باشم؟

ارائه کنندگان خدمات مراقب�ت بهداش�ت هم زن و هم مرد هستند. ممکن است فردی از شما 
مراقبت کند که جنسی�ت متفاوت از شما داشته باشد. در صور�ت که تمایل به ویزیت توسط 
فردی با جنسیت خایص را داشته باشید، کارکنان حداک�ش تالش خود را به کار خواهند بست تا 

درخواست شما را برآورده کنند، ویل احتمال این وجود دارد که این کار مقدور نباشد. به عنوان 
مثال، ممکن است در هنگام مراجعه شما پزشک زن در محل حضور نداشته باشد، یا در 

 به احوال مریض دیگری باشد. در صور�ت که خدمات مراقب�ت بهداش�ت توسط 
گ

حال رسید�
ام و سطح  ان اح�ت ن ی در م�ی فردی با جنست متفاوت از شما به شما ارائه شود، این امر تاث�ی
خدمات مراقب�ت پزشیک که دریافت خواهید کرد، نخواهد گذاشت. در صور�ن که انجام این 

ی بکنید، در هنگام ویزیت توسط یک فرد ارائه کننده  کار باعث شود که احساس راح�ت بیش�ت
، درما�ن  می توانید ییک از اعضای خانواده خود و یا یک دوست را با خود به  خدمات بهداش�ت

همراه بیاورید. 
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 آن ها چه کسا�ن 
هستند ...

آن ها چه کاری انجام می دهند ...

مشاور

مشاوران به شما کمک می کنند تا در مکا�ن آرام و امن مورد تفکرات 
، خشم، غم و اندوه یا دیگر  و احساسات مختلف )مانند ناراح�ت
احساسات( خود صحبت کنید، و بدین وسیله بتوانید تجربیات و 

احساسات ناراحت کننده یا پریشان کننده خود را منتقل کنید.

دستیار مراقبت های 
بهداش�ت

دستیاران مراقبتهای بهداش�ت بهداش�ت در فعالیت های روزانه، مانند 
لباس پوشیدن و غذا خوردن به شما کمک می کند.

کار درمانگر
کار درمانگر به شما کمک میکند که پس از بروز یک آسیب، بیماری، 

وع   را مجددا یاد گرفته و رسش
گ

یا عمل جراحی فعالیت های روزمره زند�
کنید.

داروساز

اگر پزشک شما نسخه داروی خایص را به شما داد ) به صفحه 13 
مراجعه کنید(، میتوانید آن را از داروساز دریافت کنید. داروساز 
ن به شما در مرصف داروها�ی که احتماال نیاز دارید، کمک  همچن�ی

می کند. 

یوتراپیست ن ف�ی
یوتراپیست میتواند به شما در  ن اگر مسکالت حرک�ت داشته باشید، ف�ی

حرکت مجدد کمک کند.

حمل کننده
ن بخش های مختلف بیمارستان  حمل کننده ها به شما در حرکت ب�ی

کمک می کنند )به عنوان مثال بر روی برانکارد یا بر روی ویلچر(، ویل 
در فرایند مراقبت های بهداش�ت درما�ن شما دخیل نمی شوند.

مددکار اجتماعی
ن  مددکاران اجتماعی با گوش دادن به شما، و کمک به شما در یاف�ت
پاسخ سواالتتان و خدمات مورد نیازتان، به شما در فرایند دریافت 

خدمات مراقبت های بهداش�ت درما�ن کمک می کنند.

تکنولوژیست
تکنولوژیستها آزمایش ها و تست های پزشیک مورد نیاز شما را انجام 

می دهند.

چه ک� از من مراقبت می کند؟

وظایف افرادی که در کلینیک ها و بیمارستان ها کار می  کنند دارای تنوع زیادی می باشد. همراه با 
پزشکان و پرستاران، افراد آموزش دیده متفاو�ت ممکن است در این مراکز وجود داشته باشند که 

می توانند به فرایند مراقبت از سالم�ت شما کمک کنند.
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ن می پرسد؟ آیا ارائه کننده خدمات بهداش�ت از من سوال ن�ی

نسخه چیست؟

آری! 

فراهم کنندگان مراقبت های بهداش�ت درما�ن ممکن است که سواالت متعددی را 
سند. آن ها این کار را می کنند تا بدین وسیله بتوانند به شما در سالم  از شما ب�پ

ماندن کمک کنند یا دلیل بیماری شما را تشخیص دهند و لذا بتوانند درمان 
صحیح را برای بازیا�ب سالمتیتان در اختیار شما قرار دهند. آن ها در مورد نگرا�ن 
های سالمتیتان از شما سواال�ت می پرسند، و ممکن است در مورد مسائل دیگری 

سند: مانند موارد زیر از شما سواال�ت ب�پ

خانواده شما، شامل فرزندان و والدینتان 	
 شما در خانه 	

گ
مدل زند�

شغلتان 	
وضعیت بهداش�ت و سالم�ت شما قبل از آمدن به کانادا 	
درمان های دیگری که قبال استفاده کرده اید  	

ام می گذارند. اگر در مورد  پزشکان و پرستاران به حریم خصویص شما اح�ت
اک می گذارند،  افرادی که پزشکان و پرستاران اطالعات شما را با آن ها به اش�ت

سید.   سؤایل برایتان پیش آمد، می توانید ب�پ

نسخه یادداشت خایص است که پزشکان به شما می دهند و شما با استفاده از آن می توانید 
داروی خایص را دریافت کنید. یک داروساز ) صفحه 12 را ببینید( نسخه شما را گرفته و 
دارو�ی که نیاز دارید را به شما می دهد. همیشه وق�ت که بیمار هستید، دک�ت به شما نسخه 

تجویز نمی کند. ممکن است پیشنهادات دیگری را به شما بدهد که به شما کمک میکند سالم�ت 
خود را مجددا به دست آورید.
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آیا می توانم پرسش کنم؟ 

آری! 

پزشکان و پرستاران شما تمایل دارند که شما در فرایند مراقبت های بهداش�ت 
و درما�ن خودتان دخیل شوید. اگر آن چه که پزشک یا پرستارتان می گوید 

را متوجه نمی شوید )یا نمی دانید تجویزهای آن ها را چگونه انجام دهید( 
می توانید از آن ها بخواهید که توضیح دهند. در صور�ت که متوجه 

نمی شوید، پرسش کردن �ب اد�ب نیست.

من احساس می کنم که پزشک هیچ کاری انجام نمی دهد.

بع�ن اوقات پزشکان و پرستاران از روی پاسخ ها�ی که شما به سواالت آن ها می دهید، 
به دلیل بیماری شما �پ می برند. آن ها ممکن است که از شما بخواهند بع�ن آزمایشات 

تکمییل را انجام دهید تا دلیل دقیق احساس ناخویسش شما را متوجه شوند. پزشکان 
همیشه در طول جلسه ویزیت، شما را لمس نمی کنند )به عنوان مثال دست رو پیشا�ن 

شما نمی گذارند یا به شکم شما فشار وارد نمی کنند(. 
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چه زما�ن باید منتظر بمانم؟

ممکن است که برای موارد زیر منتظر بمانید:

ویزیت توسط پزشک یا متخصص پرستاری خانواده خود ) صفحه 7 را ببینید( 	
ویزیت توسط ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت در کلینیک رسپا�ی 	
انجام آزمایش پزشیک 	
مراجعه به یک متخصص ) صفحه 9 را ببینید( 	
ویزیت توسط ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت در اورژانس ) صفحه 18 را ببینید( 	

همه برای این که ویزیت شوند، باید منتظر بمانند. به طور معمول، زمان انتظار به شدت بیماری 
 دارد. در صور�ت که به آزمایش پزشیک یا درمان 

گ
ان مشغله پزشکان و پرستاران بستیک ن شما و م�ی

خایص نیاز داشته باشید، یا برای این که توسط یک متخصص ویزیت شوید، ممکن است که 
مدت زمان زیادی را در انتظار بمانید. 

لطفا صبور باشید- شما قطعا ویزیت خواهید شد، ح�ت اگر زمان انتظار شما طوال�ن باشد.
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)MSP/ IFHP( بیمه پزشیک

 برای مراقبت های بهداش�ت هزینه پرداخت می کنند. 
گ

کت ها، و افراد همیک در کانادا، دولت، رسش
MSP برای دریافت مراقبت بهداش�ت در بریتیش کلمبیا، شما باید نوعی بیمه پزشیک با عنوان

)طرح خدمات پزشیک( را داشته باشید. به محض این که به بریتیش کلمبیا وارد می شوید، 
ایط شما برای دریافت MSP تایید شد، اطالعات  اقدام به دریافت MSP کنید. هنگامی که رسش

شما به اداره صدور کارت خدمات بریتیش کلمبیا ارسال خواهد شد. آمدن این کارت تا 3
ماه طول خواهد کشید. نیاز نیست برای دریافت MSP هزینه ای پرداخت کنید. در طول 

که در انتظار دریافت پوشش های MSP هستید، باید برای دریافت بیمه درمان  مدت زما�ن
خصویص اقدام کرده و هزینه آن را پرداخت کنید.

برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد بیمه های درمان خصویص با آژانس 
ید.  اسکان محیل صحبت کنید ی با 811 تماس بگ�ی

)به صفحه 10 مراجعه کنید(. 

بریتیش  خدمات  کارت  می کنید  استفاده  بهداش�ت  مراقبت های  خدمات  از  که  زما�ن  هر 
باشید.  داشته  همراه  به   خود  با  را  کلمبیا 

منبع: 
www bcservicescard ca

برنامه بهداش�ت فدرال موقت )IFHP( برنامه ای است که پوشش مراقبت های بهداش�ت درما�ن 
را به صورت موقت در و برای 12 ماه اول اقامت در کانادا در اختیار پناهندگان قرار می دهد. 
ن MSP داشته باشید. اگر پناهنده هستید، ممکن  شما می توانید همزمان هم IFHP و همچن�ی

ایط دریافت مزایای مراقبت های بهداش�ت از طریق IFHP باشید. برای کسب  است که واجد رسش
اطالعات بیش�ت با آژانس اسکان خود یا اداره بیمه بریتیش کلمبیا )هلث اینشورنس �ب یس( 

صفحه 17 را ببینید(.   ( ید تماس بگ�ی

این تصویر نشان می دهد 
که کارت خدمات بریتیش 

کلمبیا چه شکیل است.

811

کتابچه راهنما در مورد خدمات فریزر هلث به تازه واردین به کانادا 16



برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد MSP، IFHP و فارماکر، می توانید با اداره اسکان محیل 
ید. یا می توانید برای کسب اطالعات به زبان های انگلییس، ماندارین، فرانسوی،  خود تماس بگ�ی

ید. کارگزاران خدمات  پنجا�ب و کانتو�ن با بیمه ی بهداشت )هلث اینشورنس( �ب یس تماس بگ�ی
س هستند. زبان از ساعت 9 صبح تا 3:30 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه در دس�ت

بیمه ی بهداشت )هلث اینشورنس( �ب یس

ید:  ن لند تماس می گ�ی  اگر از لوئر م�ی
604 683 7151

ید   اگر از جا�ی دیگر در بریتیش کلمبیا تماس می گ�ی
)رایگان( 7100 663 800 1

ی را پرداخت می کند؟ ن MSP هزینه های چه چ�ی

MSP هزینه های پایه ای ویزیت توسط پزشک، یا متخصص پرستاری، یا پزیشک متخصص 
نشیک، یا داروها  یا ببیمارستان را پرداخت می کند. MSP معموال هزینه های عینک، دندان�پ
را پرداخت نمی کند. MSP هزینه های بع�ن از آزمایش ها و تست های پزشیک و اقدامات 

ن نیستید که هزینه آزمایش پزشیک یا اقدام  درما�ن و نه همه آن ها را پرداخت می کند. اگر مطم�ئ
درما�ن شما توسط MSP پرداخت خواهد شد یا نه، برای کسب اطمینان، قبل از هر اقدامی 

از ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت خود در این مورد سوال کنید. شما می توانید برای پوشش 
این هزینه ها اقدام به خرید بیمه خصویص اضافه بکنید، یا این که خودتان هزینه های آن ها 
ن داشته  را پراخت کنید. بع�ن وقت ها ممکن است که از طریق شغلتان بیمه درما�ن اضا�ن ن�ی

باشید.

فارماکر یک برنامه دول�ت است که بخیسش از هزینه بع�ن از داروها را پرداخت می کند. در 
صور�ت که مدت زمان اقامت شما در کانادا از 12 ماه گذشته باشد، می توانید برای دریافت 

فارماکر اقدام کنید.
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 یک ویزیت توسط پزشک یا پرستار متخصص 
خانواده چقدر طول می کشد؟

10 دقیقه طول میکشد.  تا   5 ن  یا پرستار متخصص خانواده معموال ب�ی ویزیت توسط پزشک 
در یک ویزیت، زمان کا�ن برای صحبت در مورد 1 یا 2 مشکل سالم�ت وجود دارد. در 
صور�ت که مشکالت سالم�ت زیادی دارید، احتماال باید بیش از یک وقت برای ویزیت 
ن داشته باشید، به�ت است که سواالت مربوط به بهداشت و  ید. اگر توانا�ی نوش�ت بگ�ی

از ویزیت بنویسید. سالمت را قبل 

در بخش اورژانس چقدر باید منتظر بمانم؟

ان  ن اگر به اورژانس بروید، یک پرستار از شما سواال�ت خواهد پرسید تا م�ی
بیماری شما را تشخیص دهد. پرستار تشخیص می دهد که چه کیس بیمارتر 

است و کسا�ن که شدت بیماری باالتری داشته باشند، زودتر به نزد پزشک 
فرستاده می شوند. اگر افراد زیادی در بخش اورژانس باشند، افراد با مشکل 

، می توانند ساعات زیادی را به انتظار بنشینند. برای  سالم�ت با جدیت کم�ت
این که این زمان انتظار کوتاه تر شود، از بخش اورژانس فقط برای موارد 

اورژان� استفاده کنید. 

هر زمان که سوایل در مورد سالم�ت خود داشتید می توانید با 811 تماس 
ی در مورد اقداما�ت که  ن در هنگام بیماری برای تصمیم گ�ی ید. همچن�ی بگ�ی

ید.  باید انجام دهید، می توانید با این شماره تماس بگ�ی

 برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد 811، 
  صفحه 10 را ببینید. 

 برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد بخش اورژانس، 
 صفحه 19 را ببینید.
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بخش اورژانس در تمامی بیمارستانهای ما وجود دارد.

اگر شما، یا شخیص که می شناسید، هر کدام از این عالئم را دارد، بالفاصله به 
بخش اورژانس مراجعه کنید.

مشکل در تنفس یا صحبت کردن 	
 یا ناراح�ت در قفسه سینه 	

گ
درد، تنیک

خونریزی شدید یا زخم و یا جراحت جدی 	
درد شدید 	
�ب حیس ناگها�ن در صورت، بازوها یا پاها یا ضعف در این نواحی 	
مشکل ناگها�ن در دید 	
، رسگیجه، یا از دست دادن تعادل 	 ن مشکل ناگها�ن در راه رف�ت
غش کردن 	
 استخوان 	

گ
شکستیک

، مانند تجاوز جنیس 	 هرگونه موارد اورژانیس مربوط به سالم�ت

911
اگر هر کدام از این عالئم را دارید و امکان رساندن خودتان به اورژانس را 

ید تا آمبوالنیس برای شما بیاید. از اورژانس فقط  ندارید، با 911 تماس بگ�ی
 در موارد اورژانیس استفاده کنید 

) صفحه 20 را ببینید(.

بخش اورژانس
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در موارد زیر به اورژانس نروید:

نحوه تماس با 911 در صور�ت که به زبان انگلی� صحبت نمی کنید

رسما خورده باشید. 	
ید. 	 فراموش کرده باشید که نسخه ی دارویتان را بگ�ی
ید. 	 به رس کار نرفته اید و می خواهید نسخه پزشیک برای مرخ� استعالجی بگ�ی
 می دهید. 	

گ
احتمال حاملیک

نیاز به انجام یک تست پزشیک دارید و باید مدت زمان زیادی منتظر بمانید. 	
نیاز به تست قند خون خود دارید. 	

911

ید و منتظر بمانید تا یک نفر به زبان انگلییس به  	 شماره 911 را بگ�ی
شما پاسخ دهد.

آرامش خود را حفظ کرده و به صورت واضح صحبت کنید. 	
به زبان انگلییس، نام زبا�ن که به آن صحبت می کنید را بگویید )به  	

جم همزمان به مکالمه تلف�ن  «(. در ادامه یک م�ت عنوان مثال، »پنجا�ب
شما اضافه می شود. مکالمه را قطع نکنید.

ن مورد اورژانیس تان  	 در صور�ت که توانا�ی آن را داشته باشید، گف�ت
ن آدرستان به زبان  )»پزشیک«، »آتش سوزی«، یا »پلیس«( و همچن�ی

انگلییس می تواند بسیار مفید باشد.
برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد تماس با 911 می توانید به آدرس  	

ن�ت ecomm911.ca مراجعه کنید. این�ت

د. اگر می خواهد فورا توسط یک پزشک  اورژانس فقط باید برای موارد اورژانیس مورد استفاده قرار گ�ی
س می باشند. یا می توانید با  ویزیت شوید، مراکز مراقبت های اولیه اورژان� برای این منظور در دس�ت
ن   شما تعی�ی

گ
ید تا وق�ت را برای مالقات با پزشک یا پرستار متخصص خانواد� کلینیک خودتان تماس بگ�ی

کند. برای کسب اطالعات بیش�ت به وبسایت www.fraserhealth.ca مراجعه کرده و عبارت »مراکز 
مراقبت های اولیه اضطراری )Urgent Primary Care Centre( را جستجو کنید. 
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اگر نیاز دارید که به بیمارستان بروید، ویل نمی توانید این کار را انجام 
دهید، احتماال به آمبوالنس نیاز خواهید داشت تا شما را به بیمارستان 

برساند. برای موارد اورژانیس پزشیک مهم است که به بخش اورژانس 
ی منتظر بمانید، امکان این وجود دارد که  بروید. اگر مدت زمان بیش�ت

بیماری شما جدی تر شود.

ید. MSP قسمت  در صور�ت که به آمبوالنس نیاز دارید با 911 تماس بگ�ی
زیادی از هزینه آمبوالنس را پرداخت می کند ویل پس از آن صورتحسا�ب 

حاوی بخیسش از هزینه ها را به خانه شما می فرستد. اگر از کمک حق بیمه 
)MSP )MSP Premium Assistance استفاده می کنید، ممکن است که در 

پرداخت صورتحساب به شما کمک شود. برای کسب اطالعات بیش�ت با 
ید.  آژانس اسکان محیل خود یا وزارت توسعه اجتماعی تماس بگ�ی

911

اطالعات آمبوالتس
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موقعیت مکا�ن اورژانس ها

آدرسمکان

مرکز بیمارستان منطقه ای و رسطان 
آبوتسفورد

آبوتسفورد، خیابان مارشال 32900

، خیابان کینکید 3935بیمارستان برنا�ب برنا�ب

چیلیواک، خیابان مارشال 45600بیمارستان عمومی چیلیواک

ن ویو 5800بیمارستان دلتا دلتا، بلوار مان�ت

پورت مودی، گیلیفورد وی 475بیمارستان ایگل ریج

هپ، کوچه هفتم 1275بیمارستان فریزر کانیون

النگیل، بزرگراه فریزر 22051بیمارستان النگیل مموریال

میشن، خیابان هورد 7324بیمارستان میشن مموریال

وایت راک، کوچه راسل 15521بیمارستان پیس آرچ

میپل ریج، خیابان لی�ت 11666بیمارستان ریج میدوز

ن ، خیابان کلمبیا E 330بیمارستان رویال کلمب�ی نیو وست مینیس�ت

سوری، کوچه 96 13750بیمارستان سوری مموریال
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اطالعا�ت در مورد اورژانس ها

شبانه روزی باز هستند.

جمان همزمان پزشیک در بخش اورژانس یا به صورت  م�ت
س هستند   حضوری و یا به صورت تلف�ن در دس�ت

) صفحه 7 را ببینید(.

جم به زبان پنجا�ب از ساعت 7:30 صبح تا 11:30 شب در  م�ت
س  بخش اورژانس بیمارستان سوری مموریال حا�ن و در دس�ت

است.

ی در بیمارستان توسط  هزینه مراجعه به بخش اورژانس و بس�ت
MSP یا IFHP پرداخت می شود.

در صور�ت که بیمه درما�ن ندارید، باید هزینه بخش اورژانس 
دازید. در صور�ت که پول برای  ی در بیمارستان را ب�پ با بس�ت

پرداخت هزینه درمان نداشته باشید، شما را بدون درمان رها 
نمی کنند.

در صور�ت که از آمبوالنس استفاده کرده باشید، صورتحساب 
آن برای شما ارسال خواهد شد.

برای بیماری های غ�ی اورژانیس، می توانید با هلث لینک �ب یس 
ید ) صفحه 10 را ببینید(. به شماره 811 تماس بگ�ی

ید.  در موارد اورژان�، با 911 تماس بگ�ی 911

811
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مراقبت های بهداش�ت اولیه

خدمات مراقبت های بهداش�ت درما�ن اولیه نیازهای مراقبت های 
بهداش�ت پایه ای مانند مراقبت های دوران بارداری و مراقبت از نوزادان، 
ه را شامل می شوند.   و غ�ی

گ
نشیک، مراقبت های پایان زند� مراقبت های روان�پ

ن می توانند در صورت  ارائه کنندگان مراقبت های بهداش�ت اولیه همچن�ی
ورت شما را به ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت دیگری مانند یک  �ن

متخصص ارجاع دهند.

ن در مدیریت بیماری های مزمن  ارائه کنندگان مراقبت های بهداش�ت همچن�ی
ن به شما کمک می کنند. بیماری مزمن، به بیماری اطالق می شود که بیش  ن�ی

از 3 ماه طول بکشد، مانند فشار خون باال یا دیابت. در ساری و آباتزفورد، 
کالس ها�ی به زبان پنجا�ب برگزار می شوند که اطالعا�ت را در مورد دیابت، 

مراقبت های بارداری و بع�ن موارد دیگر ارائه می دهند. برای کسب اطالعات 
بیش�ت می توانید به وبسایت www.fraserhealth.ca مراجعه کنید و عبارت 

 South Asian Health( انستیتوی بهداشت و درمان اهایل جنوب آسیا«
Institute(« را در کار جستجو )باال سمت راست( تایپ کنید. در ادامه در 
قسمت نتایج جستجو بر روی عبارت »انستیتوی بهداشت و درمان اهایل 

جنوب آسیا )South Asian Health Institute(« کلیک کنید. 
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برای تازه واردان به کانادا 2 کلینیک مراقبت های اولیه با عنوان نیو کانادین کلینیکز وجود دارد. 
. کارکنان در نیو کاندین کلینیک مراقبت های بهداش�ت را در  ییک در سوری و دیگری در برنا�ب

ن به نیو کاندین  اختیار افراد با هر زبان، پیش زمینه ، قومیت و مذه�ب قرار می دهند. برای رف�ت
کلینیک ها باید ارجاع گرفته باشید.

کلینیک گلوبال فمییل کر کلینیک در همان ساختما�ن قرار دارد که نیو کاندین کلینیِک برنا�ب 
در آن قرار دارد. این کلینیک مراقبت های بهداش�ت اولیه را در سه سال اول اقامت در کانادا 

 قرار می دهد. 
گ

در اختیار مهاجران، پناهندگان دارای اسپان� خصویص و متقاضیان پناهند�
ن به گلوبال فمییل کر کلینیک باید برگه ارجاع داشته باشید. ارجاع از کلینیک های  برای رف�ت

عمومی، خدمات اجتماعی و ارائه کنندگان خدمات اسکان مورد پذیرش است.

کلینیِک سوری نیو کاندین کلینیک در طبقه سوم مرکز جراحی و کلینیک بیماران رسپا�ی جیم پتیسون 
)این ساختمان( قرار دارد.

د. محل های این می�ن بوسهای شاتل  در صفحه بعد ذکر شده است.   این می�ن بوس شاتیل است که برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می گ�ی
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اطالعا�ت در مورد مراقبت های بهداش�ت و درما�ن اولیه

نیو کاندین کلینیکز از ساعت 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهِر روزهای دوشنبه 
تا جمعه باز هستند.

جم همزمان به صورت رایگان استفاده  در همه خدمات ما شما می توانید از م�ت
جم نیاز خواهید داشت، پیشاپیش درخواست  کنید. اگر می دانید که به م�ت

جم بدهید ) به صفحه 7 مراجعه کنید(. م�ت

هزینه بع�ن از خدمات مراقبت های بهداش�ت و درما�ن اولیه توسط بیمه 
درما�ن پرداخت می شود، ویل برای بع�ن دیگر باید هزینه پرداخت کنید.

خدمات حمل و نقل با می�ن بوس شاتل رایگان روزهای دوشنبه تا جمعه در 
د: های زیر در اختیار بیماران، خانواده ها و کارکنان قرار می گ�ی مس�ی

ایستگاه کینگ جورج اسکای ترین 	
مرکز جراحی و کلینیک جیم پتیسون آوتپیشنت کر )کلینیِکسوری نیو  	

کاندین کلینیک( 
بیمارستان سوری مموریال 	
ال سی�ت مال )سمت شمال پارکینگ خودرو مرکز تفریحی( 	 بازار سن�ت

سوری نیو کاندین کلینیک: 
سوری، خیابان 140 9750

برنا�ب نیو کانادین کلینیک: 
، خیابان ادموند 7315 برنا�ب

، درما�ن محیل خود  برای کسب اطالعات بیش�ت با کلینیک مراقبت های بهداش�ت
ید. تماس بگ�ی

، درما�ن محیل شما کجاست،  اگر نمی دانید آدرس کلینیک مراقبت های بهداش�ت
ید   برای کسب اطالع در مورد آدرس آن می توانید با 811 تماس بگ�ی

) صفحه 10 را ببینید(.

811

کتابچه راهنما در مورد خدمات فریزر هلث به تازه واردین به کانادا 26



 سالم
گ

زند�

وری است. افرادی که خوب غذا نمی خورند بیش�ت در  خوب غذا خوردن برای سالم ماندن �ن
( یا ابتال به بیماری های مزمن، مانند فشار باالی خون، بیماری های  معرض اضافه وزن )چا�ت

 سالم و خوب غذا خوردن احتمال ابتالی 
گ

ن یک روش زند� ، یا دیابت قرار دارند. داش�ت قل�ب
شما به بسیاری از بیماری های مزمن را کاهش می دهد. 

سیگار کشیدن برای سالم�ت شما بسیار مرصن است چرا که می تواند موجب 
امون شما شود. اگر به ترک آن فکر  رسطان و دیگر بیماری ها در شما و افراد پ�ی

می کنید و نیاز به حمایت دارید،  یا �فا تمایل به دریافت اطالعات بیش�ت 
ن�ت www.quitnow.ca مراجعه کنید یا با   دارید، میتوانید به آدرس این�ت

ید ) صفحه 10 را ببینید(. 811 تماس بگ�ی

 ، ی دارند، ریسک ابتال به بیماری های قل�ب افرادی که فعالیت بیش�ت
 در آن ها کم�ت است. 

گ
فشار خون باال، انواع خایص از رسطان، و اف�د�

استخوان ها و ماهیچه های آن ها قوی تر بوده و قلب و ریه آن ها به�ت کار 
ن بیش�ت است. می کنند. احتمال اینکه وزن آن ها در محدوده سالم باشد ن�ی

811
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 سالم
گ

اطالعا�ت در مورد زند�

کسب اطالعات در مورد برنامه ها�ی که به شما کمک می کنند تا 
 سالم تری داشته باشید، رایگان است.

گ
زند�

برای کسب اطالعات در مورد تغذیه مناسب و سالم می توانید با 
ید و با یک متخصص تغذیه رسمی )کیس که در  811 تماس بگ�ی

 مورد تغذیه تحصیل کرده است( صحبت کنید 
 به صفحه 10 مراجعه کنید(.

برای اینکه از نظر جسما�ن فعال باشید می توانید با 811 تماس 
ید و برای کسب اطالعات بیش�ت با یک متخصص ورزش  بگ�ی

صحبت کنید ) به صفحه 10 مراجعه کنید(.

ما در فریزر هلث برنامه های زیادی را پیشنهاد می کنیم که در 
 سالم به شما کمک می کنند. برای کسب 

گ
دستیا�ب به سبک زند�

اطالعات بیش�ت با ارائه کننده مراقبت های اولیه خودتان یا واحد 
ید. بهداشت همگا�ن منطقه ) صفحه 29 را ببینید( تماس بگ�ی

811
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واحدهای بهداشت همگا�ن

واحدهای بهداشت همگا�ن خدمات بسیار متنوعی را ارائه می دهند که به افزایش سطح بهداشت و 
سالم�ت در جامعه کمک می کنند. بع�ن از خدما�ت که این واحدها ارائه می دهند، عبارتند از:

ید. ، با واحد بهداشت همگا�ن منطقه خود تماس بگ�ی برای کسب اطالعات بیش�ت

811

اگر نمی دانید واحد بهداشت همگا�ن منطقه شما کجا قرار دارد، می توانید 
ین مرکز بهداشت همگا�ن به خودتان با 811 تماس  ن آدرس نزدیک�ت برای دانس�ت

ید ) به صفحه 10 مراجعه کنید(. بگ�ی

یا به وبسایت www.fraserhealth.ca مراجعه کنید و عبارت »واحدهای 
بهداشت همگا�ن )Public health units(« را در نوار جستجو )سمت راست 

باال( تایپ کنید. بر روی نتیجه جستجو با عنوان »واحدهای بهداشت همگا�ن 
)Public Health Units(« کلیک کنید. 

کلینیک شنوا�ی 	
تغذیه 	
نشیک 	 مراقبت های دندان�پ
کلینیک جوانان 	
زیانکاهی 	

ایمن سازی 	
مراقبت های دوران بارداری و پس از  	

زایمان
رشد اولیه نوزاد 	
گفتار درما�ن 	
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مراقبت های دوران بارداری و مراقبت از نوزاد

به منظور حفظ سالم�ت شما و نوزادتان، ویزیت توسط یک فراهم کننده مراقبت های بهداش�ت 
در طول دوران بارداری و پس از وضع حمل بسیار مهم است. کالس ها�ی با عنوان کالس های 
کت کنید. در این  قبل از زایمان وجود دارند که شما می توانید قبل از وضع حمل در آن ها رسش

 سالم در طول دوران بارداری، نحوه وضع حمل و ش�ی دادن 
گ

کالس ها مطال�ب در رابطه با زند�
و غذا دادن به کودک آموزش داده می شوند.

در طول دوران بارداری، ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت از شما خواهد خواست که تعدادی 
تست مانند آزمایش خون و سونوگرا�ن را انجام دهید. این اقدامات و درخواست ها طبیعی 

ند. هزینه تست های  بوده و به منظور حصول اطمینان از سالمت شما و فرزندتان انجام می گ�ی
بارداری معمول توسط MSP پرداخت می شوند.

هزینه های فرد فراهم کننده مراقبت های بهداش�ت برای مراقبت از شما در طول 
دوران بارداری را بیمه درما�ن شما پرداخت می کند ) صفحه 16 را ببینید(. شما 

یا پزشیک که در  می توانید به پزشک خانواده، پرستار متخصص، یک مامای ثبت شده، 
زمینه مراقبت های دوران بارداری متخصص است )و با عنوان پزشک زنان و زایمان 

کنید. مراجعه  می شود(  شناخته 
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ی را در  ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت یا پرستار بهداشت همگا�ن می توانند اطالعات بیش�ت
مورد نحوه ثبت بارداری در بیمارستا�ن که در آن وضع حمل خواهید کرد، در اختیار شما قرار 
دهند. اگر یک بارداری سالم و خوب داشته باشید، بع�ن اوقات ماماها به شما این انتخاب 
را می دهند که زایمان را در خانه و یا در بیمارستان انجام دهید. اگر به بیمارستان بروید، این 

امکان را خواهید داشت که در یک اتاق خصویص زایمان کنید. بیمه های درمان هزینه ماندن 
شما در بیمارستان پس از وضع حمل را می دهند، ویل بع�ن از بیمارستان ها برای اقامت در 

اتاق خصویص پس از وضع حمل، از شما هزینه های اضا�ن مطالبه می کنند. در صور�ت که 
ن و بعد از زایمان نیاز به خدمات اورژانیس داشته باشید،  شما یا نوزادتان در هر زما�ن قبل، ح�ی

ند.  در بیمارستان این خدمات در اختیار شما قرار می گ�ی

این عکس تصویری از یک اتاق زایمان در یک بیمارستان را نشان می دهد. اتاق زایمان جا�ی است که 
شما فرزند خود را به دنیا می آورید.

واکسیناسیون از ابتالی نوزاد شما به بیماری های شدید در آینده 
 MSP ی می کند. هزینه واکسیناسیون نوزادان و کودکان توسط جلوگ�ی

پرداخت می شود. دریافت واکسن مناسب در زمان مناسب توسط 
فرزند شما بسیار مهم است. 
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اطالعا�ت در مورد بارداری و نوزاد

جم همزمان  برای همه خدمات ما، شما می توانید به رایگان از م�ت
جم نیاز خواهید داشت،  استفاده کنید. اگر می دانید که به یک م�ت

 از قبل درخواست بدهید 
) صفحه 7 را ببینید(.

هزینه اک�ش خدمات بهداش�ت توسط بیمه های درما�ن پرداخت 
می شوند، اگرچه در قبال بع�ن از خدمات از شما هزینه اضا�ن 

ن نیستید که باید هزینه ای پرداخت کنید  درخواست می شود. اگر مطم�ئ
سید. یا نه، قبل از وقت ویزیت خود در این مورد سوال ب�پ

ید. برای بسیاری از این خدمات باید از قبل وقت بگ�ی

، با واحد بهداشت همگا�ن منطقه خود  برای کسب اطالعات بیش�ت
) صفحه 29 را ببینید( یا ارائه کننده مراقبت های بهداش�ت بارداری 

ید. تماس بگ�ی
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ما خدمات بهداش�ت زیادی را برای کودکان فراهم کرده ایم. اگر کودک شما به مدرسه می رود، 
یس به خدما�ت مانند واکسیناسیون و خدمات بهداشت روا�ن دارد. دس�ت

تمامی کودکان می توانند تحت پوشش MSP به صورت رایگان تست بینا�ی سنجی شوند، اگرچه 
ید،  بع�ن از مطبهای پزشکان هزینه های اند� دریافت می کنند. قبل از این که وقت ویزیت بگ�ی

سید. حتما در مورد این که باید هزینه اضا�ن پرداخت کنید یا نه، ب�پ

برنامه های بهداشت دهان و دندان عمومی وجود دارند که کودک شما میتواند تحت پوشش 
د، این برنامه ها در پرداخت هزینه ها مراقبت های دهان و دندان به شما کمک  آن ها قرار گ�ی

می کنند. در بع�ن موارد، مراقبت های دهان و دندان رایگان است. برای کسب اطالعات بیش�ت 
ید ) به صفحه 29 مراجعه کنید(.  با واحد بهداشت همگا�ن خود تماس بگ�ی

نشیک  از طریق برنامه کودکان سالم )هل�ش کید پروگرم( بخ�ش از هزینه های دندان�پ
ن عینک کودکان خانواده های کم درآمد پرداخت می شود. نیازی به تقاضا  و همچن�ی

برای شمول در این برنامه نیست. فرزند شما مشمول این برنامه است، اگر سن او 
کم�ت از 19 بوده و اگر خانواده شما تحت پوشش کمک بیمه ای ویژه MSP می باشد. 

قبل از وقت ویزیتتان، از مطب دک�ت در این مورد سوال کنید تا از پرداخت هزینه ها 
ن در صورت وجود  توسط نوع بیمه MSP خود اطمینان حاصل کنید و همچن�ی

هزینه های اضا�ن که MSP پرداخت نمی کند، از وجود آن ها مطلع شوید. هنگامی 
نشیک یا بینا�ئ سنیجی )چشم پزشیک( می روید، �فا کارت خدمات  که به مطب دندان�پ

�ب یس کودک خود را نشان دهید ) صفحه 16 را ببینید(.  

خدمات بهداش�ت درما�ن کودکان و جوانان
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اطالعا�ت در رابطه با خدمات بهداش�ت کودکان و جوانان

ساعات خدمات دهی، بسته به نوع خدمت متفاوت است.

جم همزمان بهره مند  در همه خدمات ما شما می توانید به رایگان از م�ت
جم نیاز خواهید داشت، از قبل  شوید. اگر می دانید که به یک م�ت

درخواست بدهید ) صفحه 7 را ببینید(.

به یاد داشته باشید که مطب پزشکان مرکز خصویص می باشند، لذا احتمال 
جم رایگان نباشد. اگر پزشک شما، به زبان  این وجود دارد که استفاده از م�ت
شما صحبت نمی کند، عضوی از خانواده و یا یک دوست را با خود بیاورید 

تا کار ترجمه همزمان را برای شما انجام دهد.

هزینه بع�ن از خدمات توسط بیمه درما�ن پرداخت می شود، در حایل که 
برای بع�ن دیگر باید هزینه پرداخت کنید.

، با واحد بهداشت همگا�ن منطقه خود تماس  برای کسب اطالعات بیش�ت
ید ) صفحه 29 را ببینید(. بگ�ی
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اطالعا�ت در رابطه با کلینیک جوانان

ساعات خدمات دهی، بسته به نوع خدمت متفاوت است.

جم همزمان  برای همه خدمات ما، شما می توانید به رایگان از م�ت
جم نیاز خواهید داشت،  استفاده کنید. اگر می دانید که به یک م�ت

از قبل درخواست بدهید ) صفحه 7 را ببینید(.

استفاده از خدمات کلینیک جوانان رایگان است، ویل ممکن است که 
برای بع�ن از داروها یا بع�ن از تست ها نیاز به پرداخت هزینه 

باشد.

برای پیدا کردن کلینیک جوانان در نزدییک خودتان، با 811 تماس 
ید ) صفحه 10 را ببینید(. بگ�ی

یا به وبسایت www.fraserhealth.ca مراجعه کنید و عبارت 
»کلینیک های جوانان )Youth Clinics(« را در نوار جستجو )سمت 

راست باال( تایپ کنید. بر روی نتیجه جستجو با عنوان » کلینیک های 
جوانان )Youth Clinics(« کلیک کنید.

ن وقت قبیل دارید یا نه، از  برای کسب اطالع از این که نیاز به تعی�ی
ید.  قبل با کلینیک جوانان تماس بگ�ی

کلینیک جوانان

کلینیک جوانان مخصوص جوانان زیر 21 سال می باشد. برای مراجعه به این کلینیک ها شما 
به کارت MSP نیاز ندارید. کارکنان کلینیک بدون اجازه شما، اطالعات شما را در اختیار هیچ 
ن  شخص دیگری قرار نمی دهند. این کلینیک ها در اموری مربوط به بهداشت روان و همچن�ی

بهداشت جنیس به جوانان کمک می کنند. 

811
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بهداشت روان و استفاده از مواد

اگر نیاز دارید که با یک نفر صحبت کنید، به این دلیل که کنار آمدن با 
احساسات، افکار یا نگرا�ن ها�ی که رفع نمی شوند برایتان سخت است، 

پزشک خانواده، مرکز بهداشت روان جامعه محیل شما، خط بحران فریزر 
هلث یا بهداشت روان 310 )310منتال هلث( می توانند به شما کمک کنند.

مراکز بهداشت روان در همه جوامع وجود دارند. با جستجو در وبسایت 
فریزر هلث یا با تماس با ( 811 به صفحه 10 مراجعه کنید( می توانید 

ن برنامه های تکمییل و  ییک را که در نزدییک شما هست پیدا کنید. همچن�ی
ن وجود دارند که به صورت مشخص برای جوانا�ن ایجاد شده اند که  حمای�ت ن�ی

دارای مشکالت روا�ن می باشند.

811

اگر خودتان یا ک� که می شناسید دارای عالئم زیر بود، �ب درنگ به 
ین بخش اورژانس مراجعه کنید: نزدیک�ت

911

هم اکنون از یک مشکل سالمت روا�ن جدی رنج می برد و خطر  	
آسیب رساندن به خود یا اشخاص دیگر وجود دارد.

 دارای عالئم ترک مواد مخدر جدی بوده و یا تنفس وی قطع  	
شده باشد

اگر توانا�ی این که خودتان به اورژانس بروید را ندارید، با 
ید تا یک آمبوالنس برایتان ارسال کنند   911 تماس بگ�ی

) به صفحه 20 مراجعه کنید(. 
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خدمات مربوط به سوءمرصف مواد برای افرادی می باشند که در زمینه سوءمرصف مواد 
و یا الکل به کمک نیاز دارند. متخصصان آموزش دیده در زمینه سوءمرصف مواد به شما و 

ام می گذارند. آن ها می توانند به شما کمک کنند که دلیل کشاکش  حریم خصویص شما اح�ت
درو�ن خودتان را تشخیص داده و شما را به خدمات پشتیبا�ن مناسب متصل کنند. برنامه های 

مختلف زیادی وجود دارند که به شما کمک می کنند بر روی سوءمرصف مواد خود کار 
 در خانه خود ادامه می دهید، به بع�ن از این 

گ
ن این که به زند� کنید. شما می توانید در ع�ی

ن وجود دارند که طی آن ها شما می توانید  یس داشته باشید. برنامه های دیگری ن�ی برنامه ها دس�ت
در طول مدت زمان ریکاوری خود به صورت موقت به خانه جدیدی نقل مکان کنید. 

ن وجود دارند که می توانند به شما، خانواده تان یا هرکس دیگری  خدمات مختلفی ن�ی
که می شناسید کمک کنند تا مرصف الکل و مواد مخدر خود را مدیریت کنند به نحوی 

ی کرده یا آن را کاهش دهند. در صور�ت که عضوی از خانواده  که از بروز آسیب جلوگ�ی
سوءمرصف مواد یا الکل دارد و از این طریق به با�ت اعضای خانواده آسی�ب وارد می شود، این 
ایط دریافت کمک باشند. این خدمات خصویص و محرمانه  ن می توانند حائز رسش خانواده ها ن�ی

اک نمی گذارند.  بوده و ارائه کنندگان این خدمات اطالعات شما را با دیگران به اش�ت

طی تماس با خط بحران فریزر هلث به شماره 7444 820 877 1، می توان به خدما�ت 
ن به  در رابطه با بازتوا�ن و بهبود بزرگساالن و جوانان و حمایت از خانواده و همچن�ی

خدما�ت در موارد اورژانیس دست یافت. این خدمات به زبان انگلییس می باشند. همه 
س می باشند.  روزه و در 24 ساعت شبانه روز در دس�ت

همه افراد جامعه در هر س�ن می توانند با تماس با پشتیبا�ن بهداشت روان 310 
)310منتال هلث ساپورت( به شماره تلفن 6789 310 از خدمات رایگان و محرمانه 

ن ارائه اطالعا�ت در رابطه با منابع در  ، و همچن�ی ایط بحرا�ن عاطفی، مداخله در رسش
س در جامعه بهره مند شوند. این رسویس به زبان انگلییس ارائه می شود. در  دس�ت

صور�ت که در حدی بتوانید انگلییس صحبت کنید که بتوانید درخواست اضافه شدن 
ن وجود دارد.  جم به مکالمه را بدهید، امکان آن ن�ی م�ت
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اطالعا�ت در مورد خدمات مربوط به بهداشت روان و 
سوءمرصف مواد

ساعات خدمات دهی، بسته به نوع خدمت تغی�ی می کند، اک�ش خدمات 
یس هستند. اورژانیس همه روزه، و به صورت شبانه روزی قابل دس�ت

جم همزمان  برای همه خدمات ما، شما می توانید به رایگان از م�ت
جم نیاز خواهید داشت، از  استفاده کنید. اگر می دانید که به یک م�ت

قبل درخواست بدهید ) صفحه 7 را ببینید(.

هزینه اک�ش خدمات توسط بیمه درما�ن پرداخت می شود، ویل ممکن 
است که برای بع�ن از خدمات نیاز به پرداخت هزینه باشد.

برای کسب اطالعات بیش�ت می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: 
با خط بحران فریزر هلث به شماره تلفن 7444 820 877 1  	

ید. تماس بگ�ی
با پشتیبا�ن بهداشت روان 310 به شماره تلفن 6789 310 تماس  	

ید. بگ�ی
ید  	  با هلث لینک �ب یس به شماره تلفن 811 تماس بگ�ی

) به صفحه 10 مراجعه کنید(.
به وبسایت www.fraserhealth.ca/mentalhealth مراجعه  	

کنید.
ید.  	 یک وقت مالقات از پزشک یا متخصص پرستاری خانواده بگ�ی
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مراقبت های بهداش�ت در خانه

ن شما در خانه است. انواع  هدف از مراقبت های بهداش�ت در خانه سالم و امن نگه داش�ت
زیادی از ارائه کنندگان مراقبت های بهداش�ت در همکاری با یکدیگر کار می کنند تا هر دوی 

خدمات مراقبت های بهداش�ت کوتاه مدت و بلندمدت را برای شما فراهم کنند. مراقبت های 
کوتاه مدت می توانند به شما کمک کنند تا پس از یک بیماری، جراحت، یا عمل جراحی به�ت 

شوید. مراقبت های طوال�ن مدت خدمات و حمایت ها�ی را در اختیار شما قرار می دهند که باعث 
 در خانه استقالل خود را حفظ کنید.

گ
می شود در هنگام زند�

ن پانسمان زخم و   انواع زیادی از خدمات را فراهم می کنند، خدما�ت مانند بس�ت
گ

پرستاران خانیک
 

گ
فراهم نمودن امکان تحصیل. فراهم کنندگان مراقبت های بهداش�ت که در بخش بهداشت خانیک

ایط شما به شما کمک کنند.   ین رسویس مناسب رسش کار می کنند می توانند در انتخاب به�ت
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 در اختیار شما قرار 
گ

خدما�ت که از طریق بهداشت و درمان خانیک
ایط مزمن شما مانند دیابت،  د می توانند در مدیریت رسش می گ�ی

آلزایمر و دیگر بیماری ها به شما کمک کنند. 

اگر شما از کیس مراقبت می کنید که به مراقبت های بهداش�ت جدی نیاز دارد، در حدی 
که ح�ت با ساپورت ها و اقدامات مناسب نمی توان وی را تنها گذاشت، می توان از 

مراقبت فرجه ای کوتاه مدت استفاده نمود. مراقبت فرجه ای به نوعی از مراقبت اطالق 
می شود که شخص مراقبت کننده به خانه شما آمده و وظایف مراقب�ت شما را برای مدت 

احت کنید.  د، لذا شما می توانید اند� اس�ت زمان کوتاهی بر عهده می گ�ی

ن برای کسا�ن که در یک تصادف بوده اند، آسیب دیده اند، و یا عمل  خدمات بازتوا�ن ن�ی
جراحی داشته اند و برای به�ت شدن به کمک نیاز دارند، فراهم است. بع�ن از این 
د، ویل برای دریافت بع�ن از آن ها  خدمات در خانه شما در اختیار شما قرار می گ�ی

باید در مرکز مراقبت های پزشیک حضور داشته باشید. 
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گ
اطالعا�ت در مورد خدمات مربوط بهداشت و درمان خانیک

ساعات خدمات دهی، بسته به نوع خدمت تغی�ی می کند.

جم همزمان  برای همه خدمات ما، شما می توانید به رایگان از م�ت
جم نیاز خواهید داشت،  استفاده کنید. اگر می دانید که به یک م�ت

 از قبل درخواست بدهید 
) صفحه 7 را ببینید(.

هزینه بع�ن از خدمات توسط بیمه درما�ن پرداخت می شود، 
ان درآمدی که دارید ممکن  ن ویل برای بع�ن دیگر بسته به م�ی
است نیاز به پرداخت هزینه باشد. برای اقالم مرص�ن مانند 

ن ممکن است که نیاز به پرداخت هزینه از  ات ن�ی ن بانداژ و تجه�ی
طرف شما باشد. 

برای کسب اطالعات بیش�ت با خط خدمت فریزر هلث به شماره 
ید. این خط تلفن تنها به زبان  تلفن 2121 412 855 1 تماس بگ�ی
س است. در صور�ت که توانا�ی برقراری مکالمه به  انگلییس در دس�ت

زبان انگلییس را نداشته باشید، لطفا از عضوی از خانواده یا یک 
د.  دوست بخواهید که از طرف شما با این خط تماس بگ�ی
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 همراه با کمک
گ

مراقبت مسکو�ن و زند�

ل  ن برای افرادی که در مراقبت های بهداش�ت خود به کمک نیاز دارند، مراکز مراقبت در م�ن
س می باشند. اطالعات زیر مربوط به خدمات فریزر   همراه با کمک در دس�ت

گ
مسکو�ن و زند�

هلث )مراکز عمومی( می باشند، ویل شما می توانید با پرداخت هزینه در مراکز مراقبت مسکو�ن یا 
 همراه با کمک که به صورت خصویص اداره می شوند، اقامت داشته باشید. 

گ
زند�

 همراه با کمک
گ

مراکز زند�
 همراه با کمک درخواست  	

گ
 در مراکز زند�

گ
شما می توانید برای زند�

بدهید.
 همراه با کمک باید هزینه ای پرداخت شود که این هزینه  	

گ
برای زند�

مشابه اجاره  بهای یک مکان است.
ل  	 ن ن کارهای نظافت م�ن 2 وعده غذا در روز رسو می شود و تا حدی ن�ی

د. انجام می گ�ی
امکان این که به شما در مرصف داروها، استحمام، و مدیریت پولتان  	

کمک شود، وجود دارد.
شما باید این توانا�ی را داشته باشید که قسمت اعظمی از مراقبت از  	

خودتان را خودتان انجام دهید. 

مراکز مراقبت مسکو�ن
د که نیازهای مراقب�ت  	 مراقبت مسکو�ن تنها در اختیار افرادی قرار می گ�ی

بهداش�ت زیادی دارند و نمی توانند از خودشان مراقبت کنند. برای 
، پزشک شما باید به شما   در مراکز مراقبت مسکو�ن

گ
کسب مجوز زند�
نامه ارجاع بدهد.

خدمات مراقب�ت در تمامی طول شبانه روز فراهم است. 	
در کارها�ی مانند مرصف داروها، استحمام، لباس پوشیدن، خوردن و  	

کارهای دیگر به شما کمک می شود.
	  ، ل، فعالیت های ورزیسش ن ، نظافت م�ن خدما�ت مانند وعده های غذا�ی

ند.  ه در اختیار شما قرار می گ�ی ویزیت توسط دک�ت و غ�ی
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گ
اطالعا�ت در مورد خدمات مربوط بهداشت و درمان خانیک

ساعات خدمات دهی، بسته به نوع خدمت تغی�ی می کند.

جم  برای همه خدمات ما، شما می توانید به رایگان از م�ت
جم نیاز  همزمان استفاده کنید. اگر می دانید که به یک م�ت

 خواهید داشت، از قبل درخواست بدهید 
) صفحه 7 را ببینید(.

ان درآمدی که دارید باید برای مراقبت مسکو�ن و  ن بسته به م�ی
 همراه با کمک هزینه پرداخت کنید. 

گ
زند�

 همراه 
گ

برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد مراکز زند�
با کمک یا مراقبت مسکو�ن -شامل مراکز خصویص- از 

و  ید  بگ�ی اولیه خود وقت  بهداش�ت  ارائه کننده مراقبت های 
ید  811 تماس بگ�ی  با او در این مورد صحبت کنید یا با 

ببینید(. 10 را  ) صفحه 
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زمان تماسشماره تلفن
برای کسب 

اطالعات بیش�ت

911 
اورژانس

هرگونه مورد اورژانیس جدی )آتش سوزی، 
پلیس، و آمبوالنس( 

 صفحه 19

811 
 هلث لینک �ب یس 

)یا 8110 215 604(

ایط سالم�ت  سواالت عمومی در مورد رسش
شما و خدمات مراقبت های بهداش�ت

 صفحه 10

310 6789 
بهداشت روان310

پشتیبا�ن عاطفی رایگان و محرمانه، مداخله 
، و اطالعات در مورد  ایط بحرا�ن در رسش

منابع موجود در جامعه. 
 صفحه 37

1 877 820 7444 
خط بحران فریزر هلث

اگر قربا�ن خشونت یا تجاوز شده اید، و 
یا در کشمکش با احساسا�ت مانند غم، 

فقدان یا خشم هستید.
 صفحه 37

1 855 412 2121 
فریزر هلث رسویس لینک

اطالعا�ت در مورد خدمات مراقبت های 
بهداش�ت که شما می توانید در خانه و یا در 

یس داشته باشید. جامعه به آن دس�ت
 صفحه 41

 604 683 7151 
 بیمه ی بهداشت 

)هلث اینشورنس( �ب یس
 صفحه 17اطالعا�ت در مورد MSP، IFHP و فارماکر

شماره تلفن های مهم

است زبان من به انگلی�:                      
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