
আপনার জন� িবদ�মান �া�� পিরেসবাসমহূ  

েহলথিল� িবিস

িন�িলিখত পিরেসবাসমহূ েপেত কল ক	ন:

খাদ� পছ� এবং পুি�র িবষেয় 
একজন ডােয়িটিশয়ােনর কাছ েথেক 
সাহায�। তােদর েসামবার েথেক 
��বার, সকাল ৯ টা েথেক িবকাল 
৫টা পয� পাওয়া যায়।

ওষুেধর িবষেয় ফামািসে�র পরামশ। 
তােদর স�ােহ ৭ িদন, িবকাল ৫টা েথেক 
সকাল ৯ টা পয� পাওয়া যায়।

েযেকান �া�� সমস�া বা উে�েগর িবষেয় একজন নােসর কাছ েথেক পরামশ, এবং আপনার 
ব�ি�গতভােব েকান �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ েদখা করা উিচত িকনা তা সুপািরশ করার জন�। 
তােদরেক িদেন ২৪ ঘ�া, স�ােহ ৭ িদন পাওয়া যায়।

কাযকলাপ এবং ব�ায়াম স�েক  একজন 
িফিজওেথরািপে�র পরামশ। তােদর 
েসামবার েথেক ��বার, সকাল ৯ টা 
েথেক িবকাল ৫ টা পয� পাওয়া যায়।

আপনার কিমউিনিটেত �া�� 
পিরেসবাসমূহ খঁুেজ েপেত সহায়তা 
ক�ন। তােদর িদেন ২৪ ঘ�া, 
স�ােহ ৭ িদন পাওয়া যায়।

আপনার েমিডেকল ইিতহাস 
পযােলাচনা করেত আপনার 
ে£জার েহলথ েমিডেকল েরকেড  
¤েবশ করা।

েফান বা িভিডও 
কেলর মাধ�েম 
আপনােক �া�� 
পরামশ েদওয়া।

েফান ন�র
৮-১-১ অথবা 
(৬০৪) ২১৫-৮১১০ েত 
কল ক�ন

েটিলটাইপরাইটার (TTY)
৭-১-১ ডায়াল কের িরেল 
পিরেসবা পাওয়া যায়।

েখালা ঘ�া
স�ােহ ৭ িদন, 
িদেন ২৪ ঘ�া

ওেয়বসাইট
healthlinkBC.ca 
অথবা QR েকাডিট 
ª�ান ক�ন

েফান ন�র
১-৮০০-৩১৪-০৯৯৯

েখালা ঘ�া
স�ােহ  ৭ িদন,
সকাল ১০ টা  েথেক 
রাত ১০ টা

ওেয়বসাইট
আরও সাহােয�র জন� 
fraserhealth.ca এ যান বা 
QR েকাড ª�ান ক�ন।

ে�জার েহলথ ভাচু  য়াল েকয়ার

উপযু� ে£জার েহলথ 
ে¤া¬াম এবং পিরেসবাসমূেহ 
েরফােরল করা।

িবনামেূল েফান লাইন পিরেসবাসমহূ

একজন নােস র সােথ কথা বলার জন কল ক	ন েয আপনার জন এই সম� কাজ করেত পাের:

ভাষা সহায়তা
একজন েদাভাষীর জন�, আপনার ভাষা ইংেরিজেত িতনবার বলুন। 
একজন েদাভাষী েফােন না আসা পয� অেপ®া ক�ন।
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িবনামূেল� েগাপনীয় আেবগ সং�া� সমথন, সংকেট হ¯ে®প এবং কিমউিনিটর স�েদর তেথ�র জন� কল ক�ন। আপনার ভাবনার, উে�গ 
বা কে�র কারণ হেত পাের এমন িজিনস±িলর উদাহরণ:

মানিসক �া�� এবং 
সাবে�নস ব�বহােরর উে�গ

আ²ঘাতী িচ�া বা 
অনুভূিত

পািরবািরক এবং স�েক র 
�³ এবং অপব�বহার

হারােনা বা একাকী´অপব�বহার

৩১০ মানিসক �া� সহায়তা

৩১০ মানিসক 
�া� সহায়তা
৩১০- ৬৭৮৯ (েকান এিরয়া 
েকাড ¤েয়াজন েনই)

েখালা ঘ�া
স�ােহ ৭ িদন, 
িদেন ২৪ ঘ�া

ভাষা সহায়তা
একজন েদাভাষীর জন�, আপনার ভাষা ইংেরিজেত িতনবার বলুন। 
একজন েদাভাষী েফােন না আসা পয� অেপ®া ক�ন।

�বণ �িতব�ী সহায়তার জন:

েফান ন�র
1-800-SUICIDE-LINE
অথবা ১-৮৩৩- ৪৫৬-৪৫৬৬

েট�ট বাত  া
৪৫৬৪৫

বা�ােদর সাহােযর েফান

েফান ন�র
১-৮০০-৬৬৮-৬৮৬৮

িবদমান পিরেসবাসমহূ   
২০ বছেরর কম বয়সী িশ� এবং যুবকেদর জন� কাউেµিলং, েরফােরল এবং সহায়তা পিরেসবাসমূহ 
¤দান কের। েপশাদার পরামশদাতারা ত�ণেদর অিবলে¶ এবং য·শীল সহায়তা ¤দান কের যারা একিট 
সমস�া েমাকােবলা করেছ, একিট কিঠন িসºা� িনে» বা অনুভূিতর সােথ লড়াই করেছ।

েখালা ঘ�া
স�ােহ ৭ িদন, 
িদেন ২৪ ঘ�া

ওেয়বসাইট
kidshelpphone.ca এ যান 
বা QR েকাড ª�ান ক�ন

েফান ন�র
১-৮০০-৬৬৩-৭১০০
অথবা (৬০৪) ৬৮৩-৭১৫১

েখালা ঘ�া
েসামবার েথেক ��বার, 
সকাল ৯ টা েথেক িবকাল 
৩:৩০ পয�।

েমিডেকল ই�ুের� েহ�লাইন

িবদমান ভাষাসমহূ
ইংেরিজ, ম�া½ািরন, ে£¾, 
পা¿ািব এবং ক�া�িনজ
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অালেকাহল এবং �াগ তথ েরফােরল পিরেসবা

েফান ন�র
১-৮০০-৬৬৩-১৪৪১
অথবা (৬০৪) ৬৬০- ৯৩৮২

েখালা ঘ�া
স�ােহ ৭ িদন, 
িদেন ২৪ ঘ�া

ভাষা সহায়তা
একজন েদাভাষীর জন�, আপনার ভাষা ইংেরিজেত িতনবার বলুন। 
একজন েদাভাষী েফােন না আসা পয� অেপ®া ক�ন।

িবদমান পিরেসবাসমহূ  
েয েকানও ধরেণর সাবে�নস ব�বহােরর সমস�ায় 
(অ�ালেকাহল বা অন�ান� ওষুধ) সহায়তা করেত 
িবনামূেল�, েগাপনীয় তথ� এবং েরফােরল 
পিরেসবাসমূহ সরবরাহ কের।

িবদমান েরফােরলসমহূ
কিমউিনিট সাবে�নস ব�বহােরর 
িচিকত্সা পিরেষবা±িলেত 
েরফােরল সব বয়েসর জন� ¤াপ�।

িবদমান তথ
তেথ�র মেধ� রেয়েছ ¤িতেরাধ সং�ান, সহায়তা েগাÁী এবং 
আসি� স�িক ত িবষয় েযমন Âণ অ�ালেকাহল িসেÄাম।

SCS

পিরেসবাসমূহ খঁুেজ েপেত সাহায� পান ৷ সহায়তা এবং পিরেসবাসমূেহর উদাহরণ±িলর মেধ� রেয়েছ কমসং�ান 
সহায়তা, আিথক সহায়তা, আইিন সহায়তা, আবাসন, ভাষার Æাস, মানিসক �া�� পিরেসবাসমূহ, বা নতুনেদর সহায়তা, 
িপতামাতার জন� সং�ান, িসিনয়রেদর পিরেসবাসমূহ, সহায়তা েগাÁী, ভু�েভাগী পিরেসবাসমূহ , যুব পিরেসবাসমূহ 
এবং আরও অেনক িকছু।

কিমউিনিট সািভ  েসস িবিস২১১ 

ভাষা সহায়তা
একজন েদাভাষীর জন�, আপনার ভাষা ইংেরিজেত িতনবার বলুন। 
একজন েদাভাষী েফােন না আসা পয� অেপ®া ক�ন।

েফান ন�র
িবিস২১১
২-১-১ কল ক�ন

েখালা ঘ�া
স�ােহ ৭ িদন, 
িদেন ২৪ ঘ�া

েট�ট বাত  া
িবিস২১১
২১১ েত েটÇট ক�ন

ওেয়বসাইট
bc.211.ca এ যান

েমিডকাল ই�ুের� েহ�লাইন আপনার কােছ েয �£ থাকেত পাের তার উ¤র িদেত সাহায করেত পাের:

েমিডেকল সািভ  েসস ¥ান (এমএসিপ): িবিস-েত �া��েসবা পাওয়ার জন� এই È�ানিটর ¤েয়াজন।

অ¦ব ত  ীকালীন েফডােরল েহলথ ে�া§াম (আইএফএইচিপ): একিট ে¤া¬াম যা শরণাথীেদর কানাডায় থাকার ¤থম 
১২ মােসর অ�ায়ী �া��েসবা কভােরজ ¤দান কের।

ফাম ােকয়ার: এই ে¤া¬ামিট  িকছু ওষুেধর খরচ েমটােত সাহায� কের। আপিন যিদ ১২মােসরও েবিশ সময় ধের 
কানাডায় থােকন তেব আপিন এিটর জন� আেবদন করেত পােরন।
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সশরীের পিরেসবাসমহূ

জ�রী, জীবেনর জন� Éমিকপূণ  নয় এমন অসু�তা এবং আঘােতর জন� চলমান  িচিকৎসা য· এবং সময়মত য· েপেত একিট �া��েসবা 
¤দানকারীর �া��েসবায় অ�ােÇস ক�ন। জ�রী যে·র জন� কখন জ�ির ¤াথিমক পিরচযা েকেË (ইউিপিসিস) েযেত হেব তার 
উদাহরণ±িলর মেধ� রেয়েছ:

মানিসক �া�� 
(িনÌ েমজাজ, 

উে�গ বা িবষণ্নতা)

আেজ � ¤াইমাির েকয়ার েস�ারিট  আপনার যে·র চািহদা পূরণ করেত পাের তা িনিÍত করেত অনু¬হ কের আেগ কল ক�ন। 
ওয়াক-ইন িবদ�মান িকÎ িদন এবং ঘ�া±িল পিরবিত ত হেত পাের। ওয়াক-ইন করার আেগ িনিÍত করেত ওেয়বসাইিট েচক ক�ন।

কাটা, ®ত বা 
´েকর অব�া

বিম বিম ভাব, 
ডায়িরয়া বা 
েকাÁকািঠন�

সং�মণ নতুন বা খারাপ ব�থা মচকান  বা 
মাংসেপশীর টান

শহর নাম িঠকানা েফান ন�র

অ�াবটসেফাড অ�াবটসেফাড  জ�রী এবং ¤াথিমক পিরচযা েকË #100-2692 Clearbrook Road (৬০৪) ৮৭০-৩৩২৫

বানিব এডম½স জ�রী এবং ¤াথিমক পিরচযা েকË #201-7315 Edmonds Street (৬০৪) ৫১৯-৩৭৮৭ 

ম�ােপল িরজ িরজ েমেডাজ জ�রী এবং ¤াথিমক পিরচযা েকË #121-11900 Haney Place (৬০৪) ৪৭৬-৪৬৫০

েপাট  মুিড ঈগল িরজ হাসপাতাল 475 Guildford Way (৬০৪) ৪৬৯-৩১২৩

সাের সাের জ�রী এবং ¤াথিমক পিরচযা েকË Unit G2 9639 137A Street (৬০৪) ৫৭২-২৬১০

সাের সাের সাের-িনউটন আেজ � অ�া½ ¤াইমাির েকয়ার েস�ার 6830 King George Boulevard (৬০৪) ৫৭২-২৬২৫

আেরা জানেত চান? আরও তেথ�র জন�, এই QR েকাড ª�ান করেত আপনার েফােনর ক�ােমরা ব�বহার ক�ন।
এই িলÐিট আপনােক ে£জার েহলেথর আেজ � েকয়ার ওেয়ব েপেজ িনেয় যােব।

আপিন িক অ-জ�রী য· খঁুজেছন এবং আপনার পািরবািরক ডা�ার েনই? েমিডম�াপ আপনােক ওয়াক-ইন িÆিনক 
খঁুেজ েপেত সাহায� করেত পাের। আপিন ওয়াক-ইন িÆিনেক অেপ®ার সময় তুলনা করেত পােরন এবং ভাচু য়াল 
েকয়ার অ�াপেয়�েম� বুক করেত পােরন। আরও তেথ�র জন�, এই QR েকাড ª�ান করেত আপনার েফােনর ক�ােমরা 
ব�বহার ক�ন।

িবদমান ভাষাসমহূ
আপিন যিদ েমিডেকল কেথাপকথেনর জন� যেথ� পিরমােণ ইংেরিজেত কথা না বেলন বা বুঝেত না পােরন, তেব 
আমােদর কােছ একজন েমিডেকল েদাভাষী চান। আপিন যিদ ব�াখ�ায় সাহায� করেত চান তেব আপিন কাউেক 
আনেত পােরন।

জ	রী �াথিমক পিরচয া েকª

ওয়াক-ইন ি«িনকসমহূ
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