
س شماست خدمات بهداش�� و درما�� كه در دس��

� ��هلث لينک 

يد: برای دريافت خدمات زير تماس بگ��

مشورت با يک متخصص تغذيه در رابطه 
با انتخاب غذا و نوع تغذيه. اين خدمات 
از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر روزهای 

دوشنبه تا جمعه در اختيار شماست.

توصيه ها�� در رابطه با داروها از سوی يک داروساز. 
اين خدمات، ۷ روز هفته از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۹ 

صبح در اختيار شماست.

� در اين توصيه ها�� از سوی يک پرستار در رابطه با هرگونه مسأله يا نگرا�� مربوط به س�مت، و ن��
. اين خدمات   باره كه آيا ¥زم است با يک مراقبتگر بهداش£¢ م�قات حضوری داشته باشيد يا خ��

۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز در اختيار شماست.

توصيه ها�� در رابطه با تمرين و فعاليت بد�� از 
يوتراپيست. اين خدمات از ساعت ۹  � سوی يک ف��
صبح تا ۵ بعدازظهر روزهای دوشنبه تا جمعه در 

اختيار شماست.

كمک در رابطه با جستجوی خدمات بهداش£¢ 
 شما. اين خدمات ۷ روز هفته 

®
در محل زند¯

و ۲۴ ساعت شبانه روز در اختيار شماست.

¶ به سوابق پزشكيتان  دس�¢
در فريزر هلث برای برر¶ 

پيشينه ی پزش¹.

ارائه ی توصيه های 
پزش¹ به شما با تماس 

تلف£� يا تصويری.

شماره تلفن
با شماره ی ۱-۱-۸ يا 

يد. ۸۱۱۰-۲۱۵ (۶۰۴) تماس بگ��

دستگاه تله تايپ (TTY يا دورنويس)
Âويس رله (برای افراد ناشنوا/كم 

ی ۱-۱-۷ در اختيار  شنوا) با شماره گ��
شماست.

��ساعت های پاسخگو
۷ روز هفته، ۲۴ ساعت 

شبانه روز

وب سايت
 healthlinkBC.ca

يا با اسكن كردن كد پاسخ 
Âيع (كيوآر)

شماره ی تماس
۱-۸۰۰-۳۱۴-۰۹۹۹

��ساعت های پاسخگو
۷ روز هفته

۱۰ صبح تا ۱۰ شب

وب سايت
برای دريافت اط�عات بيش�¢ از 

آدرس fraserhealth.ca بازديد، يا 
كد كيوآر را اسكن كنيد.

مراقبت های مجازی فريزر هلث

ارجاع به برنامه ها و 
خدمات فريزر هلث 
متناسب با نياز شما.

خدمات تلف�� رايگان

يد: برای صحبت با پرستاری كه مى تواند همه ی موارد زير را برای شما انجام دهد تماس بگ��

خدمات ترجمه
جم شفاهى، زبان خود را سه بار به انگليÉ تكرار  � از يک م�¢ ¢Ìبرای كمک گرف

جم آن  سوی خط حا�Í شود. كنيد. منتظر شويد تا يک م�¢
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يد. نمونه ها�� از مواردی كه ممكن  ، و اط�عات خدمات اجتماعى به صورت رايگان، تماس بگ�� برای دريافت حمايت عاطفى محرمانه، مداخله در موارد بحرا��
است موجب نگرا�� اضطراب، و پريشا�� شما شوند:

نگرا�� های مربوط به 
س�مت روان يا مÓف مواد 

افكار يا احساسات 
ÕÉمعطوف به خودك

اخت�ف و سوء استفاده در 
خانواده و روابط

فقدان يا تنها�� سوء استفاده

خدمات بهداشت روان ۳۱۰

خدمات بهداشت روان ۳۱۰
۶۷۸۹-۳۱۰ (بدون نياز به 

پيش شماره)

��ساعت های پاسخگو
۷ روز هفته، 

۲۴ ساعت شبانه روز

خدمات ترجمه
جم هم زمان، زبان خود را سه بار به انگليÉ تكرار  � از يک م�¢ ¢Ìبرای كمک گرف

جم هم زمان آن  سوی خط حا�Í شود. كنيد. منتظر شويد تا يک م�¢

ارائه ی خدمات به ناشنوايان/كم شنوايان:

شماره ی تماس
 1-800-SUICIDE-LINE

( ÕÉخط خودك)
يا ۱-۸۳۳-۴۵۶-۴۵۶۶

پيامک
۴۵۶۴۵

تلفن كمک به كودک

شماره ی تماس
۱-۸۰۰-۶۶۸-۶۸۶۸

� خدمات قابل دس�¤
ارائه ی خدمات مشاوره، ارجاع، و خدمات حماي£¢ به كودكان و نوجوانان زير ۲۰ سال. مشاوران حرفه ای به جوانا�� كه با يک مشكل، 

ی دشوار، يا احساسا�¢ به خصوص درگ�� هستند خدمات فوری و دلسوزانه ارائه مى دهند. تصميم گ��

��ساعت های پاسخگو
۷ روز هفته، 

۲۴ ساعت شبانه روز

وب سايت
به آدرس kidshelpphone.ca مراجعه

يا كد كيوآر را اسكن كنيد.

شماره ی تماس
۱-۸۰۰-۶۶۳-۷۱۰۰

يا ۶۸۳-۷۱۵۱ (۶۰۴)

��ساعت های پاسخگو
دوشنبه تا جمعه

۹ صبح تا ۳:۳۰ بعدازظهر

خط امداد بيمه ی پزش¦

زبان ارائه ی خدمات
انگليÉ، ماندارين، فرانسوی، 

، و كانتو�� Üپنجا�
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خدمات ارجاع و ارائه ی اطªعات در ارتباط با الكل و مواد 

شماره ی تماس
۱-۸۰۰-۶۶۳-۱۴۴۱

يا ۶۶۰-۹۳۸۲ (۶۰۴)

��ساعت های پاسخگو
۷ روز هفته،

۲۴ ساعت شبانه روز

خدمات ترجمه
جم هم زمان، زبان خود را سه بار به انگليÉ تكرار كنيد.  � از يک م�¢ ¢Ìبرای كمک گرف

جم هم زمان آن  سوی خط حا�Í شود. منتظر شويد تا يک م�¢

س خدمات در دس�¤
ارائه ی رايگان اط�عات محرمانه و خدمات ارجاع 

برای كمک به شما در ارتباط با هرگونه مشكل مÓف 
مواد (الكل يا مواد ديگر).

س خدمات ارجاعى در دس�¤
ارجاع به خدمات اجتماعى درمان 

� امكان �Ìف مواد برای همه ی سنÓم
 پذير است.

س اطªعات در دس�¤
، و موضوعات مربوط به اعتياد  ی، گروه های حماي£¢ اين اط�عات خدمات پيشگ��

ند. � ال¹ را در بر مى گ�� �Ìمانند سندرم جن

SCS

يد. نمونه های كمک ها و خدمات شامل كمک به استخدام، كمک ماÝ، كمک  برای جستجوی كمک ها و خدمات دول£¢ و اجتماعى كمک بگ��
، اسكان، ك�س آموزش زبان، خدمات س�مت روان، حمايت از تازه واردان، خدمات برای پدر و مادرها، خدمات برای سالمندان، گروه ¢ßحقو

، خدمات برای قربانيان، خدمات برای جوانان، و موارد ديگر مى شود.  های حماي£¢

۲۱۱� ��خدمات اجتماعى 

خدمات ترجمه
جم هم زمان، زبان خود را سه بار به انگليÉ تكرار  � از يک م�¢ ¢Ìبرای كمک گرف

جم هم زمان آن  سوی خط حا�Í شود. كنيد. منتظر شويد تا يک م�¢

شماره ی تماس 
۲۱۱� ��

باشماره  تلفن ۱-۱-۲ تماس 
يد. بگ��

��ساعت های پاسخگو
۷ روز هفته،

۲۴ ساعت شبانه روز

پيامک 
۲۱۱� ��

به شماره ی ۲۱۱ پيامک بزنيد.

وب سايت
به آدرس bc.211.ca مراجعه 

كنيد.

اگر پرس²± در ارتباط با موارد زير داشته باشيد، خط امداد بيمه ی پزش¦ مى تواند به شما كمک كند:

طرح خدمات پزش¦ (MSP): اين طرح برای دريافت مراقبت های بهداش£¢ در �Ü ¶ مورد نياز است.

برنامه ی موقت بهداشت فدرال (IFHP): برنامه ای كه طى ۱۲ ماه نخست حضور پناهندگان در كانادا آن ها را تحت پوشش 
درما�� موقت قرار مى دهد.

فارماكر: اين طرح در پرداخت هزينه ی برخى داروها كمک مى كند. اگر بيش از ۱۲ ماه است كه در كانادا هستيد، مى توانيد برای بهره
 مندی از اين طرح درخواست بدهيد.
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خدمات حضوری

¶ پيدا كنيد.   نيستند، به يک مراقبتگر بهداش£¢ دس�¢
®

جهت دريافت مراقبت  پزش¹ مستمر برای بيماری ها و آسيب های اضطراری كه تهديد كننده ی زند¯
نمونه ها�� از مواردی كه مى توانيد برای مراقبت اورژانÉ به يک مركز مراقبت های اوليه ی فوری (UPCC) مراجعه كنيد در زير آمده است:

 ، � �Ìس�مت روان (خلق پاي
(

®
اضطراب، يا افãد¯

� شويد مركز مراقبت های اوليه ی فوری مورد نظر پاسخگوی نياز پزش¹ شما هست. پيش از حضور در مركز،  äÌيد تا مطم لطفاً پيش از مراجعه تماس بگ��
برای تأييد به وب سايت مراجعه كنيد.

، زخم، 
®

بريد¯
يا مشك�ت پوس£¢

تهوع، اسهال، يا يبوست دردی تازه يا عفونت 
تشديد درد

 يا 
®

پيچ خورد¯
 عضله

®
كشيد¯

شماره  تلفننشا��نامشهر

Clearbrook Road(۶۰۴) ۸۷۰-۳۳۲۵ 2692-100#مركز مراقبت های اوليه  و فوری ابوتسفوردابوتسفورد

Ü7315-201#مركز مراقبت های اوليه  و فوری ادموندزبرنا� Edmonds Street(۶۰۴) ۵۱۹-۳۷۸۷

Haney Place(۶۰۴) ۴۷۶-۴۶۵۰ 11900-121#مركز مراقبت های اوليه  و فوری ريج مدوزميپل ريج

Guildford Way(۶۰۴) ۴۶۹-۳۱۲۳ 475بيمارستان ايگل ريجپورت مودی

Unit G2 9639 137A Street(۶۰۴) ۵۷۲-۲۶۱۰مركز مراقبت های اوليه  و فوری سوریسوری

King George Boulevard (۶۰۴) ۵۷۲-۲۶۲۵ 830مركز مراقبت های اوليه  و فوری سوری-نيوتون در سوریسوری

� موبايل خود اين كد كيوآر را اسكن كنيد. اين لينک شما را به صفحه �Ìآيا مى خواهيد بيش�� بدانيد؟ برای دريافت اط�عات بيش�¢ با دورب
 ی مراقبت های فوری فريزر هلث هدايت مى كند.

 نداريد؟ مدی مپ برای جستجوی درمانگاه ها به شما كمک 
®

آيا به دنبال مراقبت های غ�� اورژانÉ هستيد و پزشک خانواد¯
مى كند. مى توانيد زمان انتظار درمانگاه ها را مقايسه كرده و يک نوبت مجازی رزرو كنيد. برای دريافت اط�عات بيش�¢ با 

� موبايل خود اين كد كيوآر را اسكن كنيد. �Ìدورب

زبان ارائه ی خدمات
جم پزش¹ كنيد.  اگر برای گفتگوهای پزش¹ زبان انگليÉ را به حد كا�ß خوب صحبت نمى كنيد يا متوجه نمى شويد، درخواست م�¢

برای كمک در زمينه ی ترجمه مى توانيد كÉ را همراه خود بياوريد.

مراكز مراقبت های اوليه ی فوری

درمانگاه های عمومى
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