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  لاألج ویلةط یةعاالرو صحةال ارةوز

 �ونتارأوفي  �ینرالسو نعا�ة الصح�ة لالجئیت الراخ�ار

  جلاألة �لوعا�ة طلراوة صحة الارزو

يصحال لتأمین لو�رنتا أوخطة

 هقدمت ولة الدولهتمو ٌ شاملٍ صح�ةٍعا�ة رنظام �وتارن أو مقاطعةلد�
. تسدد الخطة تكالیف معظم  (OHIP)خطة أونتار�و للتأمین الصحي

ما  طال�وتارن أو فيهاتلقات تيال س�ةاألسا �ةاإلسعاف وب�ةلط االخدمات

  .ب�ةألس�اب طها ی إلٍجة�حاك نأ

 ةعدلمسالب اتذهب لطن ی الصح�ة ح�وتارنقة أو �طاهار�ك إظعلیجب 
 فیكالت طةخ الدّتسد ن أ في الح�لك ن أقةال�طا ثبتت حیث .ة�بالط

ند ع قةال�طا حنتم فسوو .ك� ةص الخا�ةلصح اعا�ة الرخدمات

ى ل عح�ةلص ااقتك �طابطح اصىل عصاحر .طة الخ إلىمكضمانا

  .ماودلا

  ٍز�مر بر أق فيفسكنب قدمت ال�كعل بیج ،قة�طا اللى علللحصوو
. وعل�ك أن تحضر ما یلي:   ServiceOntarioللخدمات في أونتار�و

  .ك�خاص ة الرهجضع الوهر ة تظند�الكة مة من الح�وث�قو
 ك�ل إمهاد�ق تي الائمة الد اإلقامةذج نموهي ث�قة الوهذه
 ٌ خاصٌذجنمو تك أسرادر أفن مٍدفر كللو . ةر الهجلومسؤ

  .�ه

  .و�نتارعة أوفي مقاططن نك ستقة تثبت أث�قو
ه �عل ومك�اس ٍب�تو مٍ شيء أ�ث�قةوال هذه نتكو نأ نم��
  .�وتارن�ه في أوتقطن ف� س الذناعنوال
 ةعلمجمو ا أولمنظمة ان مًسالة رث�قةو النكوت نأ نم��و
 ك أن إلىریتش و�و،تارن أو فيارتقر االسعلى دكعتسا تيال
 �ز مرسلیر  أن�م�ن � الذنا العنوتضم ا�م كناه ع�شت

 �طاقتك الصح�ة إل�ه.  ServiceOntarioخدمات أونتار�و

 م�قد سیث حلقل�، لعيدا  فال�قة،ث الوهذه �ك لدنتك م لذااو
  .ن الشأهذادة في علمساك ا�و لتارندمات أو خ�ز مرظفومو

  .كق�عتوها اسمك ولیث�قة عو
ن  سفر ماز �جوك،�عقتو ومك اسیهاعل ث�قة و�ك لد�انت إذا
 نأ جىیر فك،تز �حونوتك  قد�ر اخث�قة و� أأو �ةرسو

  .عك مهاتحضر
 يع دا فال، عك�قتو و اسمكیهاعل ث�قة و �ك لدنتك  لمذااو
 ك ل�وتارن أو خدمات�زمر ظفو موقدم� س حیثلقل�،ل
  .ن الشأهذادة في علمساا

 من ً �ا�تقر ع�ب أساالثةث �عد �دبر�ال �ة الصحتكاقط� الس إر�یجرسو
 ءناثأ مل�ةالع� ً�صاال إحنتمسو .�ك  الخاصةتسجیل الل�ةعم مامتإ
ن  متفادةلالس إل�صال اهذا  استخدامعكس�وو .ز�مر ال فيدكجوو

ا ثم� ر الصحينیتأم لل�وتارن أوطةخ یهاتغط تي الصح�ة الالخدمات
   . ة�ك الصحت�طاق لكتص

تسجیل ل�ا م �قون أعام ½51 ه عمرز تجاونم  �لعلى تعینی

ك ن ملب�ط ولك ٌةر صولتق�ت ،�تبالم  فيدكجوو ناءثأ و .ً�اشخص
 الدین الو أحدع��ستط و�ة. الصحتك �طاقعلى ك�عقضع توإلمضاء لیوا

لى إ ًا نظرعمر النم ½51  الـ نع  �قلٍد فر� أ �سجلن أصي الوأو
ة روضر الو  (همتمضاءا إو أهمر صوتضم ن لادفر األئكل أوت�طاقا نأ
  . �و)تارندمات أو�ز خلمرك ت�اراء زنث األطفال أئكلك أوافقیرن أ

�و تارن أوقة �طالك�م ن أتك أسراد أفرنم ٍ هلمؤ ٍد فر �لعلى یتعین

  .هعمرن ا �هما ملكذ، وصة �هلخاالصح�ة ا
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 قتةة المؤح�لصة ال�الفیدرة اخطال

  منع�ا الرخ�تارب ندا � إلىاصلو ونمم نی�رالسو نیئالالج فة �انإ
 نوتلق ین الذیهمی ف �من ،د�ع ماو 5102 برفمنو /ينثا الن�تشر
 نهلو مؤص، الخا القطاععا�ةرب نلومشموال ومة الح�وعدةمسا

 ال�ةیدر الف خطة الجب�مو ل األوعالنو ن ماناتعاإل على لللحصو
 ة�تغط الل األوعالنو ن ماناتع اإلتتضمن ).)IFHP قتة المؤالصح�ة

 ةفص وجب�مو تعطى تي ال�ة األدوتغط�ة ویل�ةكمت الة�تغطالاألساس�ة و
  �ة.بط

 ًة�اشر مل وص الور فوبدأت ود،اح وٍمعا  إلى تصللمدة تغط�ة التمرتس
   .الد�ى الل إلو نقطة الدخإلى

جب �مو تغط�ة للًهال مؤح�تص لماحا ألساس�ة الصح�ة اعا�ة الرقفتتو

�ملة الم  التغط�ةتمر تسنلكو .�م اإلقل أوللمقاطعة �ة الصحالخطة

ها تشمل تيال وب�ةلط اصفات الوجب�مو تعطى تي ال�ة األدوتغط�ةو
  .ملعاا�ة انهتى حتة ق المؤلصح�ةل�ة اایدر الفالخطة

4770-286-866-1ن لالجئیالصحي � لخا

 ًةطو خمثل� سرامم ضممر  أوٍبیب �ط�ة الصحعا�ة للرقدم میجاد إنإ
  .�وتارنلى أو إًثایمین حدلقادن ایجئلالن ا میرثللكنس�ة �الهمة  ملىأو

 يممقد ع مهم�ط ر فيً�سائ رًار دونیئ لالج الصحي الخ��لعبو
 أن ا�م ر،یالقص لمد� اعلى قال�ةت االنعا�ةقد�م الرتل �ة الصحالخدمات

  .ئین لالجعا�ة الر�متقدم  عهس بوٍصح�ة ٍعا�ةي رقدم�م ً سجاللد�ه

 تدمالخ قدم ملى إلك�صا إ فيعدةاالمس على جلسو قملر اهذاب اتصل
ة �ئبدا�ة البم الط�یقت�ات العملك في مساعدتلى عدر  الصح�ة قاعا�ةالر
یس  لالرقم وھذا . � األخرلصح�ة ا الخدماتات جه إلىتك إحالفيو

  ث.كوارسعاف أو الً لإلرقما

 �ةصحالات لخدم ااتجه

 ةتمع�المجة لصح�اكز ارالم

 انهم�ابإ �ح�ة ریرغ ٌمنظمات هي مع�ةت المج الصح�ةاكزلمر انإ
ن یاملالع ونیضرممال و�اءألط ااجعة مر فيتكئلاع عدةمسا وتكعدمسا
عا�ة  الر مجال فينیلعام الن مهمغیر وغذ�ةت الیيئأخصا ویینعتمااالج

 ة�ارالستشا و�م�ةتعل ال الخدماتنوقدم� همن أ�ما  ة.�لاألو الصح�ة
 :عق الموبرع ماتمعلو الن م�دلمز اعلى ل الحصونم��  .ة�الصح

ontario.ca/page/community-health-centres

 ةتمع�المجة ا�عالر ىلع الحصول اكزمر

ٌ هیئات (CCACs)إن مراكز الحصول على الرعا�ة المجتمع�ة   هي
 يهو .تكمنطق  فيةفرمتو العا�ة الرات�ار خنع ٍماتمعلو قدمت ٌمحل�ة

  :اد فيعد األفرتسا
  ةتقل مسلناز من فيالس�

م ع دجامبر   أو�ةهارن الجامبر ال فيلقبو للل�ات �طقدمتال
 وأ عا�ة الراف� مر في أوشة،�مع ال فيعدةلمسا ا أونإلس�اا
  .ةاصلمتویل الهتأدة العاإ

  .ل األج�لةة طو�عا الررل في دوقبوم للتقدال

healthcareathome.ca عقموة ال�ارى زجیرمات معلون ال م�دلمز

 ئین الصح�ة لالجالع�ادات

 ٍت�اداع �وتارن أونحاء أ�افة  فيل�ة المحمعاتت المجن میرثالك أسست
 ل خالًثای حداصلو ونی الذنیئالالج ر أموهیل تس�غ�ة نیئالج لًصح�ة

 مق الرعلى نیئ لالجصحي ال �الخ�التصال اجىیر .قال�ةتن االةترالف
  .ماتمعلون ال مٍ�دلمز 1-866-286-4770

 ةن�ت السالخدما

 عقلمو اةار� زىجیر منطقتك،  فيسنانأل لٍب طبیإلیجاد

youroralhealth.ca

http://ontario.ca/page/community-health-centres
http://healthcareathome.ca
http://youroralhealth.ca
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و �تارن أو�م�ةكاد�أ التصال اجىیر ،�وتارن او فيننا أسبیب طیجادإل
  أسنانبیب طیجادإلو 614-679-9465.  قم الرعلى ننا األسطبل

 614-229-0093.  قم�الر التصالاجى یر، �وتارنج أوخار

 نلس اعا�ة ��ارر

ن  أىعل ن الس�ار �عدةلمسا دمات الخن میرثالك �وتارن أو فيفرتتو
 ر عبك ذلنع �دلمز افةمعر �منم�ابإ . مستقلة وً صح�ةً�اة حاع�شو�

 :ontario.ca/seniorsعقالمو

(TeleHealth Ontario)  الخ� الصحي في أونتار�و 

1-866-797-0000 

، فىمستش ال إلىذهاب ال�كعل ن �ان إ�تدر  النكلك وً�ضا مر�نت إذا
  إلىٍاجة �حلستو .�وتارن او فيلصحي ا �الخ�التصال اجىیرف

خ�  ال خدمةن أحیث .ةالخدم هذه على لحصو للصح�ةال قةال�طا

 التصال ام�انك�إو .ة�سر وٌن�ة مجاٌتف�ةها ٌة خدم�وتارن أو فيالصحي
لى ع ةفرمتو هيو .لج مسٍضممر ن مصح�ة الةروالمش على لللحصو

 تینللغ�ا  الخدمةقيلت نكم��و .عبو األس في�امأ 7و ساعة 42 مدار
  . �ألخرغات ا اللعض�لى جمة إترى الإل ًإضافةنس�ة فرال�ة ویزنجلاإل

  .�وتارنوي أان فم�� ن أم 1-668-977-0000 قم�الراتصل 

 .صخ مرٌضممر �كی یج،�وتارنأو ي فصحي ال �الخ�لكتصا اندع
 ٍةئل أسعلى اإلجا�ة و منهانيتعا تي الالمش�لة صف ونك ملب �طحیث

ا�ة نالع �ف�ة �ل حوةر المشو�ك إل �سد�ثم .اتهرخطو �مد� تعل�ت

 بیب الطة�ار لزٍةاج �ح�نت ن إضرمم الكبر یخن أنم�� �ما .كنفسب
 ةاقع الومحلي العتم المجدار�مو اصة الخاتف الهوقام�أر دكویز  قدأو
  .نك مٍ�ةمقرلى ع

ند فع . إسعاف�ةتك حالن�أ ٍنی�ق على �نت ا إذصحي الخ��ال تتصل ال

  .119قم لر�طلب اع ، سارإلسعاف�ةالحاالت ا

 مةعااللصح�ة اات حدالو

 على صحة العامة أو سائر (PHUs)تر�ز الوحدات الصح�ة العامة 
 ننا األس�اءأط و�اءألط امةلعا احةص الاصیوتص اخ�شمل وع.تمالمج

�ة حدات الصحفر الوتوثیر. والكهم ریغغذ�ة وتي الیئأخصان ویضرممالو

ع تم المج�ةع تو أجلن ماضألمر ان مقا�ةالو وحة الص�زتعز لجامبر
هذه  نتضمت و�ة.لسار ااضمر األ�افحةم وة�لصح ا�اة الحنما� أنشأ�
 /لجنس ا�� طرنع لةنقوالم اضألمر ان�شأ ع�ةالتو اتالخدم وجامبرال

یف ثقت الى إلًفةا إضة�الد الوعا�ةر الل حو�متعلال و�متطعال ویدزاإل

 ٍاضأمر وٍالت حانع �تحر الدماتخو  ة�عمر التئا الفكافة لالصحي
  دة.محد

 ��ا الربرع تكمنطق ي فلعامةا ةصح الدةحبو لتصا االجىیر
)http://bit.ly/1jMhSMr.(  

 صحةال �مةعالمف�و رنتاأو

 كعائلت عدةمسا وتكعدلمسا �ارأف وٍماتمعلو على ل الحصوكنم�ابإ
  .��او الربرع صحي ٍ�اةنم� حباع تتم االسعلى

  )ontario.ca/smokefree( نی تدخ�ال�و تارنأو
  )http://bit.ly/1lrw8vR(  الصحياألكل

  ) http://bit.ly/1lrw8vR( بنشا�ك ت�اعش ح

 طع�مالت

ض األمر ا منیرثك الیها ف�ما-  ةریخط الاضألمر ان م اللقاحاتقيت
 لاتز الو .ة�هارن الة�عا الراكزمر وسرالمد ا فيٍلة�سهو نتقلت تيال

  .عالمل الاح حوو األرن میرثالكقذ  تنٍسنة 002 ن مثر أكنذ ماللقاحات

 ي فعام ال القطاعنم ل الممو�متطعال نامجبر ك� إلقدم�و
لى ع فتعر .هل�ة األیریمعا  تحق�تن � إذانالمجا� اللقاحات �وتارنأو
  أوسمدار النتادویر نیالذ ة لد� اإلطفال�مطلو الل اللقاحات حو�دلمزا

 ��ا الربرع �وتارن أوفي �ةهارن العا�ة الراكزمر
ontario.ca/vaccines

 �ةسعاف اإلاالتلحا

http://ontario.ca/seniors
http://bit.ly/1jMhSMr
http://ontario.ca/smokefree
http://bit.ly/1lrw8vR
http://bit.ly/1lrw8vR
http://ontario.ca/vaccines
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 ا إذ.119 قم�الر التصالا إلى  عر سا�ة، اإلسعافب�ةلط ا الحاالتفي
و  أٍید شدٍ إلم (أوفاجئ مٍء�اع إن متكئلعا اد أفر أحد او أنتنیتعا

  أوض�ة مر�ة نو أو حادٍ�فنز  أو التنفسنع ٍعجز  أوعي للوٍنفقدا
 دی تجنتك  لمإذا .119 قم�الر التص اال إلىع فسار)،یرخط حادث

تحدث  تتي ال�اللغة عامل البرأخو "!هیلب" ��لمة ط�ن فا�ة،یزنجلاإل

  . ابه
 ءإلطفااطة ورشالإلسعاف و اتي�أ س�ما .تكث لغدیتح ًجماترب میجلسو

  .عدةلمسا لً�عاجم

  :يیلما �عامل ر ال�اك إخ�عل نیتعی، س119 قم�الرما تتصل ندع
  كمعماذا حصل 

  جد  تونیأ

  فكتهاقم رك وناعنوك و اسمما 

ضى لمر از فر�یجر .لك ذعامل النك م �طلبتى حهاتف التغل� ال

 ا مًعادة و ).ER( اإلسعاف فةغر  أواإلسعاف  قسم إلىن�صلو نیالذ
 ، خطر فيتك�ا حنتك  لمما و.ًا جدًلةمشغو افإلسع افةغر نتكو

  .كت�ؤن ر م�اء أحد األطن�تمین أ قبل ٍاعاتعدة سضي تم نن أم��

 اناإلدمو �ةصحالصحة ال

 ةنفس�لاحة لصص �االخا عدةاالمسخ� 

 ٍماتمعلو نفس�ة الصحة�ال الخاص عدةلمسا ا خ� إل�كقدم�  أننم��
 كمعت مج فيعم الدلك فر یو أنها�م  ،نفس�ة الصحة ال خدماتنع
 ص الخاماتمعلو ال بخ�اتصل. و�تارن أونحاء أفة �افي ومحليال

ة �اربز  قمأو 1-668-135-0062 قملر اعلى نفس�ة الحة�الص
mentalhealthhelpline.caلي تاع القالمو

 لحوالكوت ارص �المخدالخا عدةاالمسخ� 

دمات  خنع ٍماتمعلو� دك�وتز خالل ن م الخ�هذا دكع�سا ن أنم��

ة  عدمسا ال بخ�اتصل . �وتارن أوفي لالكحو واتدر المخندما إحةم�اف
 قم أو 1-008-565-3860 قم الرعلى لوالكح واتلمخدر�ا الخاص

mentalhealthhelpline.caلي تاع الق الموة�اربز

 �ونتاروأ�ة شع- س�ةلنفا لصحة لةند�كال الجمع�ة

صحائف  (ontario.cmha.ca)تقدم الجمع�ة الكند�ة للصحة النفس�ة 

 .و�تارن�ة في أوا�ة الصحع للرٍدماتیجاد خف�ة إ��ن ل عیتفاص وٍعئقاو
 ائمة الققةعال الاكدرا و�ك لدهاداإلج �اتمستو  ق�اسلك  تت�حانه أ�ما

   .ة�نفسال الجسد�ة وتكن صحیب

 �ةة النفسالصحن وا اإلدم�زمر

ًٍمات موجزة عن  (camh.ca)�قدم مر�ز اإلدمان والصحة النفس�ة  معلو

ٌ ثی�ح ً شخصاكنت أاءوسو .نفس�ة الصحة ال�التمش وندمات اإلحاال
 ً قلقاً�ا أنت � أو القطب،ئيناث ابرطضاال لو حعئقا للو صحائفنع

یجاد بإ تأمل و للخدماتًدمامق �نت  أوات،لمخدر الده وندما إن�شأ

  .ناهعنه ت�حث ما تجد ك سنبد أال ، ف� أخرٍبلغةادر مص

 صفاتالوة واألدو�

 ي الصحاليیدر الفجنامبر الهمی �غطنی الذنی�ر السونیئ لالجنس�ة�ال
 ي فجةمدر الب�ة الطصفات الو�ةدو أتشمل ة�تغط الهذه ن فإقت،المؤ
  خطةتغطي الو .تقاطعاالم و�مألقال ا فيیرلعقاق للعامة اط�خ الئماقو
 ك�یب طاكعط أفإذا .ة� األدوفاتص و�وتارن أ في الصحينیتأمال
   .یدليصى الا إلهك أخذ�، فعلب�ة طًصفةو

� الذ اء الدونقدمو�   الصح�ةعا�ةر ال فيناصیوتص اخهم لة�ادالصو

ت �ایدل الصي فو أ�ة األدوتاجر م فينعملو� همو .ك�یب ط�صفه
 �ة الصحاكزلمر ا أوف�اتمستش الو أةیربالك تاجرالم ن ضمدةجوالمو
  .مع�ةتالمج
  :يیلما ��ادلة م الص�قو

 ي ففةصو المو�ةاألدو )�م�ة( عة جرحة صن مالتحق�
  .ب�ةك الطتصفو
  .�ةلألدوتملة  المحب�ةنر الجاثا اآلنعك �ارإخ

ي ت ال� األخر�ة األدوع مئ�ةادو تداخالت دجو ون مالتحق�
  .الهتناوت

  .ءال الدوتناوف�ة � �حشر

http://ontario.cmha.ca
http://camh.ca
http://mentalhealthhelpline.ca
http://mentalhealthhelpline.ca
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 .�ة األدو �شأن�ك إلدر�اتت  قدٍالت تساؤ� أنع اإلجا�ة
  .الثمنة �اهظئ�ة افات الدوص الونتكوما �رو

 �ةألدو ا�یبتر سمرو .�ة األدو�یبرت لًماسور لص�ادلة ا�ضیف  ماًعادة
ب�ة  الطصفات الویر تحضقابل میدلي الص إلى تدفعه� الذغبلالم وه

  .فسهانئ�ة اادة الدوالمن ثملى �ضاف إهو ، و�كالخاصة 

 يالمجتمععم لد ااكزمر

 ��ار السن وذو�  Caredove(caredove.com)تر�� خدمة 

م ع(المطا محلي العتم المجخدماتب همعایت رعلى نیئمالقا واإلعاقات
 ات�ارلز ال،نازالم تنظیف ر،�االك� �ةهارن العا�ة الرجامبر نقلة،تالم
 ا�نوتم یكي ل)یرثالك لك ذیرغ ولنقل ا�ة،عالجما عام الططةأنش �ة،دالو
  .عتم المج فيٍآمنةو ٍمستقلة ٍةر �صوع�شن الم

 جددالن افدیللولصح�ة  ا�ةعاللر �خر أاتمعلوم

�أحد  tConnecCare th Heal  خدمةكمیل تحن أنم��

 مبه ینا� نی الذنیس الممارنیضممر ال أوعائلة ال�اءأط
 ىعل ثرعا .محلي العكتممج  فيلجدد اضىلمر اق�التاس
 ��ا الربرع ماتمعلوال ن م�دلمزا

ontario.ca/healthcareconnect
عا�ة  الر خدماتنع اتم المعلون م�دلمز اعلى فتعر

 ��ا الرعلى كن م��ةالقر ة�الصح
ontario.ca/healthcareoptions

 ًةفیدم ً صح�ةٍماتعلوم فرتو ر مصادعلى فعرت
 لمی الئیيثناو نسالج يثیلم یهم ف�من ،لجددا افدینللو
 نثیخنمال وًس�اجن فیننحرمال  ونسالج يلتحومو

(LGBTQI) قعمو الىل ع settlement.org

ابلة  الق أوبیب الط�ارتخ اةأامر � أع�تستط �و،تارن أوفي

 .ها�عد وئهاناثأ والدةو ال قبلتهایعا رلىتتو ستيال
ع�ة بجم الخاص عق الموة�ار زجىیر �ة،ن قانوٍ قابلةیجادإل

  ).www.aom.on.ca (�وتارنأوالت في �القا

؟أسئلة�  أد�ك لهل

 بین  ServiceOntarioاتصل بخ� معلومات مر�ز خدمات أونتار�و
داد تع االسه�ة أعلى نایظف موستجدو . مساء 5:00  وً�احاص 8:30 ً
 . �أخر لغة 02 ى إلًإضافة نس�ةرفال وة�یزنجل اإلنیتللغ ا فيعدةلمسا

  :ة�تالم القا�األراتصل 
1-866-532-3161  

5559-387-800-1 �عدن عتا�ة الكقم ر
 4282-327-416 تو نر تو�عد داخلن عتا�ة الكقم ر

 مالحظة: تشیر ھذه الوثیقة إلى مواقع إلكترونیة تعود إلى
طرف ثالث، وھي بغرض المعلومات فحسب. وال تملك 

حكومة أونتاریو إي رقابة على محتوى ھذه المواقع، 
وھي غیر قادرة على التحقق من أن كافة المعلومات دقیقة 

أومحدثة.

http://caredove.com
http://ontario.ca/healthcareconnect
http://ontario.ca/healthcareoptions
http://settlement.org
http://www.aom.on.ca
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