
الخدمات الصحية المتوفرة لك

�� � ��هيلث لينك 

إتصل للحصول ع� الخدمات التالية:

� التغذية بخصوص 
المساعدة من أخصا��

خيارات الطعام والتغذية الصحية. الخدمة 
� إ� الجمعة، من 9 صباحاً  ��ثن متوفرة من ا��

إ� 5 مساءاً.

� عن ا��دوية. 
مشورة من الصيد���

الخدمة متوفرة من 5 مساءاً إ� 9 صباحاً، 
� ا��سبوع.

7 أيام ��

مشورة من ممرض عن أية مشاكل أو مخاوف صحية، ولتقديم المشورة لك فيما إذا كان 
� اليوم، 

عليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية شخصياً. الخدمة متوفرة ع� مدار 24 ساعة ��
� ا��سبوع.

7 أيام ��

� الع§ج الطبيعي عن ا��نشطة 
مشورة من أخصا��

� إ�  ��ثن والتمارين. الخدمة متوفرة من أيام ا��
الجمعة، من 9 صباحاً إ� 5 مساءاً. 

 �
� إيجاد الخدمات الصحية ��

المساعدة ��
. الخدمة متوفرة ع� مدار  مجتمعك المح��

� ا��سبوع.
� اليوم، 7 أيام ��

24 ساعة ��

الوصول إ� سجلك الصحي 
لدى صحة فريزر لمراجعة 

. � سجل تاريخك الط¬»

إعطائك المشورة 
الصحية ع²» الهاتف أو 

ع²» الفيديو.

رقم الهاتف
إتصل ع� الرقم 811 

أو 215-8110 (604)

(TTY) َقُة الكاِتبة ِ ْ �الُم�
رسال متاحة من خ§ل  خدمة ا��

تصال ع� الرقم 711. ا��

ساعات الدوام
� ا��سبوع، 

7 أيام ��
� اليوم

24 ساعة ��

�
��و لك�� الموقع ا��

 healthlinkBC.ca
ستجابة  أو بادر بمسح رمز ا��

(QR) ال¶يعة

رقم الهاتف
1-800-314-0999

ساعات الدوام
� ا��سبوع

7 أيام ��
من 10 صباحاً إ� 10 لي§ً.

�
��و لك�� الموقع ا��

لمزيد من المساعدة، بادر بزيارة 
fraserhealth.ca أو بادر بمسح 

.(QR) ستجابة ال¶يعة رمز ا��

اضية المقدمة من صحة فريزر ف�� الرعاية ا��

عمل إحالة إ� برامج 
وخدمات م§ئمة مقدمة من 

صحة فريزر.

خدمات مجانية ع�� الهاتف

إتصل للتحدث مع ممرض يمكنه القيام بجميع ا��شياء التالية:

مساعدة اللغة
ية ث§ث مرات.  � نجل�² جم فوري، قل إسم لغتك با�� º²لطلب م

جم إ� الهاتف. º²مجئ الم � ��إنتظر لح
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� قد تسبب لك المخاوف، أو 
º¬تدخل ا��زمات ومعلومات موارد المجتمع. أمثلة ا��شياء ال ، �

إتصل للحصول ع� دعم عاطفي Áي ومجا��
الق§قل أو المحن:

مخاوف الصحة النفسية 
وتعاطي المخدرات

أفكار أو 
مشاعر إنتحارية

العائلة وÅاعات 
وإساءة إستخدام الع§قات

الفقدان أو العزلة العنف

310 دعم الصحة النفسية

310 Mental
دعم الصحة النفسية

6789-310 (ليست هناك 
حاجة إ� وضع رمز المنطقة)

ساعات الدوام
� ا��سبوع، 

7 أيام ��
� اليوم

24 ساعة ��

مساعدة اللغة
ية ث§ث مرات.  � نجل�² جم فوري، قل إسم لغتك با�� º²لطلب م

جم إ� الهاتف. º²مجئ الم � ��إنتظر لح

لمساعدة ضعاف السمع:

رقم الهاتف:
1-800-SUICIDE-LINE

أو 1-833-456-4566    

رسالة نصية
45645

خط هاتف مساعدة ا��طفال

رقم الهاتف
1-800-668-6868

الخدمات المتوفرة
تقديم المشورة وا��حالة وخدمات الدعم ل§�طفال والشباب الذين هم دون سن الـ 20. يقدم مستشارون مهنيون دعم الرعاية الفورية 

� نزاع مع مشاعرهم.
� إتخاذ قرارات صعبة، أو ��

للشباب الذين لديهم مشاكل، يجدون صعوبة ��

ساعات الدوام
� ا��سبوع، 

7 أيام ��
� اليوم

24 ساعة ��

�
��و لك�� الموقع ا��

kidshelpphone.ca :بادر بزيارة
ستجابة  أو بادر بمسح رمز ا��

(QR) ال¶يعة

رقم الهاتف
1-800-663-7100

أو 683-7151 (604)

ساعات الدوام
� إ� الجمعة ��ثن من ا��

من 9 صباحاً إ� 3:30 عÌاً.

� الصحي �̄ خط هاتف مساعدة التأم

اللغات المتوفرة
ية، المندرينية،  � نجل�² ا��

الفرنسية، البنجابية والكانتونية
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� الكحول والمخدرات
حالة لمدم�² خدمة معلومات ا��

رقم الهاتف
1-800-663-1441

أو 660-9382 (604)

ساعات الدوام
� ا��سبوع،

7 أيام ��
� اليوم

24 ساعة ��

مساعدة اللغة
ية ث§ث مرات.  � نجل�² جم فوري، قل إسم لغتك با�� º²لطلب م

جم إ� الهاتف. º²مجئ الم � ��إنتظر لح

الخدمات المتوفرة
يقدم معلومات وخدمات إحالة مجانية وÁية 

لدعم أي نوع من مشاكل تعاطي العقاق�² (الكحول 
أو المخدرات ا��خرى).

حالة المتوفرة خدمات ا��
خدمات ا��حالة إ� خدمات ع§ج 

� المجتمع متوفرة 
إدمان المخدرات ��

لجميع الفئات العمرية.

المعلومات المتوفرة
دمان  تشمل المعلومات موارد الوقاية، مجاميع الدعم، ومواضيع ذات الع§قة با��

مثل مت§زمة الكحول الجنينية.

SCS

. تشمل أمثلة الخدمات والدعم مساعدة الوظيفة،  يجاد الخدمات والدعم المقدم من الحكومة والمجتمع المح�� إحصل ع� المساعدة ��
� الجدد، موارد ل§Ðباء وا��مهات، خدمات  ��سكان، دروس اللغة، خدمات الصحة العقلية، خدمات القادم مساعدة مالية، مساعدة قانونية، ا��

ة. ، مجموعات الدعم، خدمات الضحية، خدمات الشباب وأخرى كث�² � ��المسن

BC211 من ��خدمات المجتمع المح

مساعدة اللغة
ية ث§ث مرات.  � نجل�² جم فوري، قل إسم لغتك با�� º²لطلب م

جم إ� الهاتف. º²مجئ الم � ��إنتظر لح

رقم الهاتف
BC211

إتصل ع� الرقم 211

ساعات الدوام
� ا��سبوع،

7 أيام ��
� اليوم

24 ساعة ��

رسالة نصية
BC211

رسالة نصية إ� 211

�
��و لك�� الموقع ا��

bc.211.ca بادر بزيارة

� قد تكون لديك:
جابة ع� ا��سئلة ال�² � ا��

� الصحي تقديم المساعدة ·� �̄ يمكن لخط هاتف مساعدة التأم

� بريتش كولومبيا.
خطة الخدمات الطبية (MSP): هذه الخطة مطلوبة للحصول ع� الرعاية الصحية ��

� 12 شهر ا��و� من 
�� � ��برنامج الصحة الفيدرا«� المؤقت (IFHP): برنامج يقدم تغطية الرعاية الصحية المؤقتة ل§جئ

وصولهم إ� كندا. 

� كندا لمدة 
� سداد كلفة بعض ا��دوية. يمكن تقديم طلب للحصول عليها إذا كنت مقيماً ��

نامج �� : يساعد هذا ال²» فارما ك��
تزيد عن 12 شهر.
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خدمات شخصية

صابات الطارئة والمهددة للحياة. أمثلة  � الوقت المناسب ل§�مراض وا��
الوصول إ� مقدم الرعاية الصحية للحصول ع� الرعاية الطبية المستمرة والرعاية ��

:(UPCC) يمكنك فيها مراجعة مركز الرعاية ا��ولية الطارئة �
º¬الحا�ت ال

صحة عقلية (مزاج عكر، قلق 
أو كآبة)

� مركز الرعاية ا��ولية الطارئة إحتياجاتك المتعلقة بالرعاية. يمكنك المجيء بدون حجز موعد ولكن قد تتغ�² ساعات  رجاءاً إتصل بنا مسبقاً لضمان أن يل¬»
� قبل المجيء إ� المركز بدون موعد.

و�� º²لك وأوقات الدوام. تحقق من الموقع ا��

صابات أو  الجروح، ا��
ا��مراض الجلدية

سهال أو  الدوخة، ا��
مساك ا��

لتهابات ألم جديد ا��
أو تفاقم ا��لم

لتواءات الرضوض وا��

سمالمدينة رقم الهاتفالعنوانا��

� أبوسفوردأبوسفورد
Clearbrook Road(604) 870-3325 2692-100#مركز الرعاية ا��ولية والطارئة ��

� � إدموندزبرنا�»
Edmonds Street(604) 519-3787 7315-201#مركز الرعاية ا��ولية والطارئة ��

� ريدج ميدوزمايبل ريدج
Haney Place(604) 476-4650 11900-121#مركز الرعاية ا��ولية والطارئة ��

Guildford Way(604) 469-3123 475مستشفى إيجل ريدجبورت مودي

ي يس�² � س�²
Unit G2 9639 137A Street(604) 572-2610مركز الرعاية ا��ولية والطارئة ��

ي ي-نيوتنس�² � س�²
King George Boulevard(604) 572-2625 6830مركز الرعاية ا��ولية والطارئة ��

ستجابة ال¶يعة (QR) هذا.  ا هاتفك لمسح رمز ا�� � تعّلم المزيد؟ لمزيد من المعلومات، إستخدم كام�²
هل ترغب ��

� صحة فريزر.
� للرعاية الطارئة ��

و�� º²لك سيأخذك هذا الرابط إ� الموقع ا��

� إيجاد عيادات � 
هل تبحث عن رعاية للحا�ت غ�² الطارئة وليس لديك طبيب ل§�Áة؟ يمكن لـ Medimap مساعدتك ��

. لمزيد من  �
�äا º²هذه العيادات وحجز موعد رعاية إف �

نتظار �� يتطلب عمل موعد مسبق لها. يمكنك مقارنة أوقات ا��
ستجابة ال¶يعة (QR) هذا. ا هاتفك لمسح رمز ا�� المعلومات، إستخدم كام�²

اللغات المتوفرة
. يمكنك  � جم فوري ط¬» º²بم �

ºية بمستوى جيد ��جراء محادثة طبية، أطلب منا أن نأ� � نجل�² إذا لم تكن تتحدث أو تفهم ا��
جمة. º²ال �

� أن يساعدك ��
جلب شخص معك إذا كنت ترغب ��

مراكز رعاية أولية طارئة

عيادات � يتطلب عمل موعد مسبق لها
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