
આરો�ય સવેાઅો તમારા માટે ઉપલ�ધ છે

હે
 થિ ંલંક બીસી

નીચનેી સવેાઅો મેળવવા માટે કૉલ કરો:

ખોરાકની પસદંગી અને પોષણ સાથ ે
ડાયેિટિશયનની મદદ. તેઅો સોમવારથી 
શુ�વાર, સવારે ૯ થી સાજેં ૫ વા�યા 
સધુી ઉપલધ છે.

દવાઅો પર ફામા�િસ�ની સલાહ. તેઅો 
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ સાજેં ૫ વા�યાથી સવારે 
૯ વા�યા સધુી ઉપલધ હોય છે.

કોઈપણ �વા�ય સમ�ાઅો અથવા િ ંચંતાઅો પર નસ�ની સલાહ, અને ભલામણ કરવા 
માટે કે શું તમારે �વા�ય સભંાળ �દાતાને �બ� મળવું �ેઈઅે. તેઅો િદવસના ૨૪ કલાક, 
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ ઉપલધ હોય છે.

���િ� અને કસરત અંગે િફિઝયોથરેાિપ�ની 
સલાહ. તેઅો સોમવારથી શુ�વાર, સવારે ૯ 
થી સાજેં ૫ વા�યા સધુી ઉપલધ છે.

તમારા સમુદાયમા ંઆરો�ય સવેાઅો 
શોધવામા ંમદદ. તેઅો િદવસના ૨૪ 
કલાક, અઠવાિડયાના ૭ િદવસ ઉપલધ 
હોય છે.

તમારા વૈદકીય ઇિતહાસની સમી¦ા 
કરવા માટે તમારા §ેઝર હે¨થ 
વૈદકીય રેકોડ�ને પનુઃ�ાª કરવા.

ફોન અથવા િવિડયો 
કૉલ ¬ારા તમને 
�વા�ય સલાહ 
આપવી.

ફોન નંબર
૮-૧-૧ અથવા (૬૦૪) 
૨૧૫-૮૧૧૦ પર કૉલ કરો 

ટેિલટાઈપરાઈટર (TTY)
િરલે સવેા ૭-૧-૧ ડાયલ 
કરવાથી ઉપલધ છે.

કલાકો ખુ
લા છે
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ, 
િદવસના ૨૪ કલાક

વેબસાઈટ
healthlinkBC.ca
અથવા Áુઆર કોડ Âેન કરો

ફોન નંબર
૧-૮૦૦-૩૧૪-૦૯૯૯ 

કલાકો ખુ
લા છે
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ
સવારે ૧૦ થી રાતે ૧૦ 
વા�યા સધુી 

વેબસાઈટ
વધુ મદદ માટે fraserhealth.ca પર 
�વ અથવા Áુઆર કોડ Âેન કરો

�ેઝર હે
 થ વ�યુ�અલ કેર

યો�ય §ેઝર હે¨થ 
કાય��મો અને સવેાઅો 
માટે રેફરÇસ કરવા.

મફત ફોન લાઇન સવેાઅો

તમારા માટે આ બધી બાબતો કરી શકે તવેી નસ� સાથ ેવાત કરવા માટે કૉલ કરો:

ભાષા સહાય
દુભાિષયા માટે, તમારી ભાષા અંÈÉેમા ંÊણ વખત કહો. 
ફોન પર દુભાિષયો આવે Ëા ંસધુી રાહ જુઅો.
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મફત ગોપનીય ભાવનાÌક સમથ�ન, સકંટ દરિમયાનગીરી અને સમુદાય સસંાધન માિહતી માટે કૉલ કરો. અેવી બાબતોના ઉદાહરણો જે તમને 
િ ંચંતા, િફકર અથવા દુદ�શાનું કારણ બની શકે છે:

માનિસક �વા�ય અને 
પદાથ�ના ઉપયોગની િ ંચંતા

આÌઘાતી િવચારો 
અથવા લાગણીઅો

કૌટંુિબક અને સબંંધોમા ંતકરાર 
અને દુÐપયોગ

ખોટ કે અેકલતા દુÐપયોગ

310 માનિસક �વા�ય સમથ�ન 

310 માનિસક
�વા�ય આધાર 
૩૧૦-૬૭૮૯ (અેિરયા 
કોડની જ�ર નથી)

કલાકો ખુ
લા છે
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ, 
િદવસના ૨૪ કલાક

ભાષા સહાય
દુભાિષયા માટે, તમારી ભાષા અંÈÉેમા ંÊણ વખત કહો. 
ફોન પર દુભાિષયો આવે Ëા ંસધુી રાહ જુઅો.

સાંભળવામાં �િત��ત સહાય માટે:

ફોન નંબર
1-800-SUICIDE-LINE
અથવા ૧-૮૩૩-૪૫૬-૪૫૬૬ 

ટે�ટ સંદેશ
૪૫૬૪૫ 

બાળકો નો મદદ ફોન 

ફોન નંબર 
૧-૮૦૦-૬૬૮-૬૮૬૮ 

સવેાઅો ઉપલ�ધ
૨૦ વષ�થી અોછી ઉંમરના બાળકો અને યવુાનો માટે સલાહ, રેફરલ અને સમથ�ન સવેાઅો પૂરી પાડ ેછે. �ોફેશનલ સલાહકારો 
અેવા યવુાનોને તાÞકાિલક અને કાળÉભયß સમથ�ન પૂરો પાડ ેછે જેઅો કોઈ સમ�ાનો સામનો કરી રàા ંહોય, સખત િનણ�ય 
લઈ રàા ંહોય અથવા લાગણીઅો સાથ ેસઘંષ� કરી રàા ંહોય.

કલાકો ખુ
લા છે
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ, 
િદવસના ૨૪ કલાક

વેબસાઇટ 
kidshelpphone.ca પર �વ 
અથવા Áુઆર કોડ Âૅન કરો 

ફોન નંબર 
૧-૮૦૦-૬૬૩-૭૧૦૦ 
અથવા (૬૦૪) ૬૮૩-૭૧૫૧ 

કલાકો ખુ
લા છે
સોમવાર થી શુ�વાર 
સવારે ૯ થી બપોરે 
૩:૩૦ વા�યે 

વૈદકીય વીમો મદદ લાઇન

ભાષાઅો ઉપલ�ધ
અંÈÉે, મåેડિરન, §ેæચ, 
પ�ંબી અને કેæટોનીઝ
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દા� અને ડ¢ગ માિહતી રફેરલ સવેા

ફોન નંબર 
૧-૮૦૦-૬૬૩-૧૪૪૧ 
અથવા (૬૦૪) ૬૬૦-૯૩૮૨  

કલાકો ખુ
લા છે
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ,
િદવસના ૨૪ કલાક

ભાષા સહાય
દુભાિષયા માટે, તમારી ભાષા અંÈÉેમા ંÊણ વખત કહો. 
ફોન પર દુભાિષયો આવે Ëા ંસધુી રાહ જુઅો.

સવેાઅો ઉપલ�ધ
કોઈપણ �કારની પદાથ�ના ઉપયોગની સમ�ા (દાÐ 
અથવા અåય ડç�સ) સાથ ેટેકો આપવા માટે મફત, 
ગોપનીય માિહતી અને રેફરલ સવેાઅો �દાન કરે છે.

રફેર¤સ ઉપલ�ધ 
સામુદાિયક પદાથ� ઉપયોગ સારવાર 
સવેાઅો માટે રેફરલ તમામ ઉંમરના 
માટે ઉપલધ છે.

માિહતી ઉપલ�ધ
માિહતીમા ંિનવારણ સસંાધનો, સહાયક જૂથો અને િફટલ આèોહોલ િસåડçોમ જેવા 
éસન સબંંિધત િવષયોનો સમાવેશ થાય છે.

SCS

સમુદાય અને સરકારી સમથ�ન અને સવેાઅો શોધવામા ંમદદ મેળવો. આધાર અને સવેાઅોના ઉદાહરણોમા ંરોજગાર 
મદદ, નાણાકીય મદદ, કાનનૂી મદદ, વસવાટ, ભાષાના વગß, માનિસક �વા�ય સવેાઅો, નવા આવનારા સમથ�ન, 
માતાિપતા માટે સસંાધનો, વિરê સવેાઅો, સહાયક જૂથો, પીિડત સવેાઅો, યવુા સવેાઅો અને વધનુો સમાવેશ થાય છે.

સમુદાય સવેાઅો બીસી૨૧૧ 

ભાષા સહાય
દુભાિષયા માટે, તમારી ભાષા અંÈÉેમા ંÊણ વખત કહો. 
ફોન પર દુભાિષયો આવે Ëા ંસધુી રાહ જુઅો.

ફોન નંબર 
બીસી૨૧૧
૨-૧-૧ કૉલ કરો 

કલાકો ખુ
લા છે
અઠવાિડયાના ૭ િદવસ,
િદવસના ૨૪ કલાક

ટે�ટ સંદેશ
બીસી૨૧૧
ટેëટ ૨૧૧ 

વેબસાઇટ
bc.211.ca પર �વ 

વૈદકીય વીમો મદદ લાઇન તમને આ અંગનેા ©ªોના જવાબ આપવામાં મદદ કરી શકે છે:

મેિડકલ સિ ¬વ® િસસ ¯લાન (અેમઅેસપી): આ યોજના બીસી મા ંઆરો�ય સભંાળ મેળવવા માટે જ�રી છે.

ઇ±ટિરમ ફેડરલ હે
 થ ©ો�ામ (આઈઅેફઅેચપી): અેક યોજના કે જે શરણાથîઅો કેનેડામા ંહોય Ëારે �થમ ૧૨ મિહના 
દરિમયાન તેમને અïાયી આરો�ય સભંાળ �દાન કરે છે.

ફામા�કેર: આ યોજના અમુક દવાઅોની િ ંકંમત ચકૂવવામા ંમદદ કરે છે. �ે તમે ૧૨ મિહના કરતા ંવધુ સમયથી કેનેડામા ંહોવ 
તો તમે તનેા માટે અરÉ કરી શકો છો.
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²િ´ગત સવેાઅો

તાÞકાિલક, િબન-Éવન �ખેમી બીમારીઅો અને ઇ�અો માટે ચાલુ વૈદકીય સભંાળ અને સમયસર સભંાળ મેળવવા માટે આરો�ય સભંાળ 
�દાતાને મળો. તાÞકાિલક સભંાળ માટે અજ�æટ �ાઇમરી કેર સæેટર (UPCC)ની મુલાકાત Áારે લવેી તનેા ઉદાહરણોમા ંનીચનેાનો સમાવેશ 
થાય છે:

માનિસક �વા�ય 
(નીચો િમ�જ, િ ંચંતા 

અથવા હતાશા)

તાÞકાિલક �ાથિમક સભંાળ કેåò તમારી સભંાળની જ�િરયાતો પૂરી કરી શકે છે તનેી ખાતરી કરવા કૃપા કરીને આગળથી કૉલ કરો. 
વૉક-ઇæસ ઉપલધ છે પરંતુ િદવસો અને કલાકો બદલાઈ શકે છે. વૉિ ંકંગ-ઇન પહેલા ંપુિô કરવા માટે વેબસાઇટ તપાસો.

કાપા, ઘા અથવા 
Þવચાની િïિત

ઊબકા, ઝાડા અથવા 
કબિજયાત

ચપેો  નવી અથવા
બગડતી પીડા

મચકોડ અથવા તાણ

શહેર નામ સરનામું ફોન નંબર

અેબોટ્સફોડ� અેબોટ્સફોડ� અજ�æટ અેåડ �ાઈમરી કેર સæેટર #100-2692 Clearbrook Road (૬૦૪) ૮૭૦-૩૩૨૫

બના�બી અેડમåડ્સ અજ�æટ અેåડ �ાઈમરી કેર સæેટર #201-7315 Edmonds Street (૬૦૪) ૫૧૯-૩૭૮૭

મપેલ િરજ રીજ મીડોઝ અજ�æટ અેåડ �ાઈમરી કેર સæેટર #121-11900 Haney Place (૬૦૪) ૪૭૬-૪૬૫૦

પોટ� મૂડી ઇગલ િરજ હોિ|પટલ 475 Guildford Way (૬૦૪) ૪૬૯-૩૧૨૩

સરે સરે અજ�æટ અેåડ �ાઈમરી કેર સæેટર Unit G2 9639 137A Street (૬૦૪) ૫૭૨-૨૬૧૦

સરે સરે સરે-åયુટન અજ�æટ અેåડ �ાઈમરી કેર સæેટર 6830 King George Boulevard (૬૦૪) ૫૭૨-૨૬૨૫

વધુ µણવા માંગો છો? વધુ માિહતી માટે, આ Áુઆર  કોડ Âેન કરવા માટે તમારા ફોન કેમેરાનો ઉપયોગ કરો.
આ િ ંલંક તમને §ેઝર હે¨થના અજ�æટ કેર વેબપજે પર લઈ જશે.

શું તમે િબન-તાકીદની સભંાળ શોધી રàા ંછો અને તમારી પાસ ેફેિમલી ડૉ?ર નથી? મેડીમપે તમને વોક-ઇન 
િ<લિન; શોધવામા ંમદદ કરી શકે છે. તમે વૉક-ઇન િ<લિનક �તી¦ા સમયની તુલના કરી શકો છો અને વ:યુ�અલ 
કેર અેપોઇæટમæેટ બુક કરી શકો છો. વધુ માિહતી માટે, આ Áુઆર કોડ Âેન કરવા માટે તમારા ફોન કેમેરાનો 
ઉપયોગ કરો.

ભાષાઅો ઉપલ�ધ
�ે તમે તબીબી વાતા�લાપ માટે સારી રીતે અંÈÉે બોલતા ંકે સમÉ શકતા નથી, તો અમને તબીબી દુભાિષયા માટે પૂછો. 
�ે તમે ઈ:છો તો અથ�ઘટનમા ંમદદ કરવા તમે કોઈને લાવી શકો છો.
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