
 

 

 

 

 

 

  

 درمانی بهداشتی / دسترسی به مراقبتهای 

  در تورنتو 
  COVID-19در دوران شیوع ( IFH یا OHIP)در صورت عدم پوشش درمانی  

 

 

 

 

 

 

 

   2020آوریل  15به روز رسانی در تاریخ 

 منبع آنالین نیز به روز خواهد شد: 

www.wellesleyinstitute.com/uninsured 

  

 تهیه شده توسط: 

 درمانی بکه درمانی/بهداشتی برای بیماران فاقد بیمهش

 پشتیبانی ازبا  

   (TSLIPمهاجرت محلی جنوب تورنتو ) مشارکت 

http://www.wellesleyinstitute.com/uninsured


 

        

  
 

   رایگان باشد. ه افراد باید برای همخدمات بیمارستانی  COVID-19در طول دوران 

درمان و  همچنان ( یا بیمه خصوصی نیستید، بایدIFH(، طرح درمانی موقت دولت فدرال ) OHIPحتی اگر شما دارای طرح بیمه درمانی انتاریو )
 مراقبت شوید. 

 به روز شده است.  وجه بهترینبه  2020آوریل  15تاریخ ین منبع از ا 

  مراقبتهای سازمانهای  تهیه شده است: ما افرادی هستیم که در درمانی بیماران فاقد بیمهبهداشت و درمان این منبع توسط شبکه
  خدمات اجتماعی در سراسر تورنتو  کار میکنیم. درمانی و 

  

 
 تماس بگیرید.  911میتوانید با  همیشه ،در مواقع اضطراری  

  درمان( از راه دور انتاریوTelehealth Ontario )  است. شما میتوانید درباره  0000-797-866-1 تلفن آن  و  در اختیار عموم مردم قرار دارد
. آنها به شما تجویز نمیکنند دارو رای شماصحبت کنید. البته پرستارها بیماری شما را تشخیص نمیدهند و ببا یک پرستار سالمتی خود مربوط به نگرانیهای 

برای کسب اطالعات بیشتر  یا به بخش اورژانس مراجعه کنید. مالقات نموده  پزشکتان اخودتان  به مشکلتان رسیدگی کنید، بتصمیم بگیرید کمک میکنند که 
  دیدن کنید.  https://bit.ly/3b9pp3B لطفاً از وب سایت Telehealth Ontario درباره

 خدمات Telehealth  چون که در حال حاضر بسیار مشغول هستند، ممکن است  مدتی طول  ساعت شبانه روز در دسترس است. 24رایگان و به صورت
  بکشد که به تلفن شما پاسخ دهند. خدمات ترجمه برای برخی از زبانها در دسترس میباشد.

  تورنتوبهداشت عمومی (Toronto Public Health  خدمات رایگان ) است. شما میتوانید از  7600-338-416 ارائه میدهد. تلفن آنرا به همه افراد
 . مطرح کنیدشوید،  آزمایشو اینکه آیا میتوانید   COVID-19شب تماس بگیرید و سواالتی درباره  8:00صبح تا  8:30 ساعت 

 

 

  میتوانید به بخش اضطراری بیمارستان مراجعه کنید. بروز مشکل فوری در زمینه سالمتی در صورت ،  

  در طول دوران هستند.  و باز ساعت شبانه روز در اختیار عموم مردم  24بیمارستانهاCOVID-19  بپردازید یا هزینه ای  گونههیچشما نباید
  صورت حسابی برای پرداخت پول دریافت کنید.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شما میتوانید موارد زیر را آماده کنید: 
 

   https://bit.ly/3aamLcwدهید:صفحه این اعالمیه دولت را در تلفن خود نشانه گذاری کنید تا به کارکنان بیمارستان نشان  ●
 و به کارکنان بیمارستان نشان دهید  کنید این صفحه را چاپ ●
  این لینک را روی کاغذ بنویسید و به کارکنان بیمارستان نشان دهید  ●

 

 در صورت نیاز به بیمارستان رفتن 

 

 ؟ ، با چه کسی میتوانید تماس بگیریددر صورت نیاز به کمک

 

 درمانی باید  خدمات COVID-19از طرف وزارت بهداشت به تمام بیمارستانها گفته شده است که در طول شیوع 
  ارائه شود.  به همه افرادالزم 

 دهد. قرار پوشش تحت این امر باید تمام مراقبتهای درمانی فوری و اضطراری را 

 ؟چــرا 

  اطالعی نداشته باشند. جدید ممکن است برخی از بیمارستانها درباره این تغییرات  ●
از قبل بپردازند. این هزینه درمانی را خواسته شده تا  OHIPما خبردار شده ایم که از برخی از افراد بدون کارت  ●

  official governmentمراجعه کنید:  اعالمیه رسمی دولت درباره امر نباید اتفاق بیفتد. به این وب سایت
https://bit.ly/3aamLcw announcement 

●  
●  

 

https://bit.ly/3b9pp3B
https://bit.ly/3aamLcw
https://bit.ly/3aamLcw


 

        

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه میکنیدوقتی که به بیمارستان 

 
 

  لطفاً از این وب سایت دیدن کنید:  برای کسب اطالعات بیشتررا به چندین زبان ارائه میدهد.  COVID-19دولت انتاریو اطالعاتی درباره 
https://bit.ly/2K6Prc1 
 

  لطفاً روی این لینک کلیک کنید:  ها شهرداری تورنتو نیز اطالعاتی در دسترس دارد. برای دسترسی به آخرین اطالعات و به روز رسانی
https://bit.ly/2VqrGB2 
 

 

  COVID-19 اطالعات درباره شیوع

                             

 

 برای  ویژه ای مراکز ارزیابیCOVID-19  .در دسترس هستند. تنها افرادی که با معیارهای خاصی روبرو میشوند، آزمایش خواهند شد  

  نباید به و شما باید که زمانیبرای کسب اطالعات بیشتر درباره مکانهایی که در تورنتو هستند و در حال حاضر میتوانند آزمایشها را انجام دهند و
  https://bit.ly/2K6ELdfاین مراکز ارزیابی مراجعه کنید، لطفاً از این وب سایت دیدن کنید: 

 برای تست در یک مرکز ارزیابی  COVID-19  شما به پوشش درمانی تورنتو در OHIP .از شما پولی درخواست نخواهد شد. اگر  نیازی ندارید
 کنند. یافت در OHIPرا بدون شماره خود  نتایجچگونه میتوانید شما آزمایش میشوید، از کارکنان مرکز ارزیابی بخواهید که 

 
 

این کلینیکها برای مواقع اضطراری نیستند. برای تایید واجد البته که افراد فاقد بیمه درمانی را به طور رایگان ویزیت میکنند.  وجود دارد چندین کلینیک در تورنتو 
   کند.  تغییرآنها زیرا ممکن است ساعات کاری  ،با آنها تماس بگیرید و اطمینان از باز بودن بودنتانشرایط 

  حضوری: به طور 

t
 

  COVID-19 مراکز ارزیابی

 

 سایر گزینه های بدون هزینه: کلینیکهای مخصوص برای افراد فاقد بیمه درمانی 

کارکنان بیمارستان ممکن 
است کارت بهداشت یا کارت 

شناسایی شما را درخواست 
 کنند. 

 

اگر کارت بهداشت یا 
باید مچنان شناسایی ندارید، ه

خدمات مراقبتی را بتوانید 
  دریافت کنید. 

 

 

با این حال، اگر هر گونه 
کارت شناسایی در اختیار 
دارید و استفاده آن برای 
شما راحت است، شاید 
بهتر باشد که آن را  با 

 خود ببرید. 

 

تصمیم خود شماست، اما 
مجبور نیستید هیچ گونه 

اطالعات وضعیت اقامت یا 
مهاجرتی تان را با کارکنان 
بیمارستان یا افراد دیگر در 

به  های درمانیسیستم مراقبت
  اشتراک بگذارید. 

 

بیمارستانها از از برخی 
به خدمات  طریق تلفن

دسترسی دارند.  مترجمی
، یا تمایلدر صورت 

اینکه فکر میکنید هنگام 
صحبت و ارتباط با 

کارکنان بیمارستان با 
مشکل مواجه میشوید، 
میتوانید این خدمات را 

 درخواست کنید. 

 ( West End) اِند: وست
(Access Point on Jane  به نشانی ) :

  ، طبقه دوم. Janeخیابان   761
 

 تا  3:00از ساعت  ها و پنجشنبهها دوشنبه 
 بعد از ظهر  6:30

 

برای کسب اطالعات بیشتر با این شماره 
 8677-760-416تماس بگیرید: 

 

 

 (WOW Clinic) واو کلینیک
 

(Regent Park CHC) 
 خیابان دانداس شرقی  465

Dundas Street East ) 
صبح تا  10از ساعت  ها چهارشنبه

 ظهر  12
برای کسب اطالعات بیشتر با این 

  شماره تماس بگیرید: 
416-203-4506  

 

ر کلینیک
ُ
 برای ( Blue Door Clinic) بلود

   HIV به یانمبتلا
(Regent Park CHC) 

 (Dundas Street East خیابان دانداس شرقی  465

دوشنبه های دوم و چهارم هر ماه، از ساعت صبح 
 ظهر  12صبح تا  10

 

با این شماره تماس  برای کسب اطالعات بیشت  
ید:    3222-730-647بگتر

 

 

 

https://bit.ly/2K6Prc1
https://bit.ly/2VqrGB2
https://bit.ly/2K6ELdf


 

        

  
 

   

 
 
 
 

 از طریق تلفن یا آنالین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 اما برخی از خدمات از طریق تلفن  صورت میگیرنداگرچه احتماالً  مریض یک مرکز درمانی اجتماعی هستید، شما اگر در حال حاضر ،
  . دسترسی داشته باشیدالزم  به مراقبتهای بدون پرداخت هیچ هزینه ای  بتوانید بایدهم باز

 سایر گزینه های بدون هزینه 
 

مرکز درمانی پناهندگان و مهاجران کانادا، 
 Canadian) کلینیک داوطلبین اجتماعی

Centre for Refugee and 
Immigrant Health, 

Community Volunteer Clinic)   
 

 1داخیل  2176-267-647-1 تلفن 
دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها از 

بعدازظهر یا سه شنبه  6صبح تا  9ساعت 

 8صبح تا  9ها و پنجشنبه ها از ساعت 
 شب. 

 

 مرکز رفاه مسلمانان
(Muslim Welfare Centre)  

برای کسب اطالعات بیشتر با  این ایمیل تماس 

 :بگیرید

freeclinic@muslimwelfarecentre.com  

  یا از این وب سایت دیدن کنید: 

https://bit.ly/2wAEmN4 

 

 

 

 

  
 

 FCJ (FCJکلینیک پناهندگان 
Refugee Clinic ) 

  9754-469-416 تلفن: 
بخواهید  230از طریق شماره داخلی 

 و تندرستیبهداشت  یک کارمندکه با 
 کنید  صحبت

  یا از این وب سایت دیدن کنید: 

https://bit.ly/3a95gJV 
 
 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مراقبتهای درمانی  COVID-19دوران شیوع  رشما میتوانید د
  به طور رایگان دریافت کنید.  هادر بیمارستانرا 

 

کارت  اخذ برای واجد شرایط  اگر

 نـیـسـتـیـدبهداشت 

 

 

 

 برای کارت بهداشت نیستید یا کارت بهداشت ندارید  واجد شرایط  اگر شما

اگر به هر دلیلی کارت بهداشت 

 نــــداریـــد

خدمات مواقع اضطراری  درخواستاین امر شما را از اجازه ندهید 

  فوریت های درمانی متوقف کند. یا 

mailto:freeclinic@muslimwelfarecentre.com
mailto:freeclinic@muslimwelfarecentre.com
https://bit.ly/2wAEmN4
https://bit.ly/2wAEmN4
https://bit.ly/3a95gJV
https://bit.ly/3a95gJV


 

        

  
 

 Farsi 

 

 

                        
 

 

 

 
 
 
 

  https://bit.ly/2z0g7sE برای کسب اطالعات در مورد نحوه درخواست کارت بهداشت میتوانید از این وب سایت دیدن کنید:  ●

 
 انتاریو هنوز هم باز هستند. شما میتوانید برای اطمینان از باز بودن آنها، ابتدا با آنها تماس بگیرید.برخی از مراکز سرویس  ●

 
 تلفن از طریق میتوانید اگر نمیتوانید به طور حضوری به مراکز سرویس انتاریو مراجعه کنید، برای کسب اطالعات بیشتر ●

           1-866-532-3161  باService Ontario Info-Line  .تماس بگیرید 

برای مراجعه به سرویس  اگر برای درخواست کارت بهداشت واجد شرایط هستید، اما در این بازه زمانی
 COVID-19در طول شیوع  میتوانید احساس ایمنی/امنیت نمیکنید،  انتاریو به صورت حضوری

 کنید.استفاده بیمارستانها خدمات درمانی رایگان در  ازهمچنان 

                             
 

 

 

  هزینه های مربوط به درمان شما توسط طرح بیمه درمانی دولت تا در صورت واجد شرایط بودن، میتوانید برای کارت بهداشت درخواست کنید
 ( تامین شود.OHIPانتاریو )

 

  مناسبی باشید. اطالعات بیشتر به چندین زبان در این وب  اقامتمهاجرت یا برای واجد شرایط بودن، شما باید شهروند کانادایی یا دارای وضعیت
  https://bit.ly/2z0g7sEسایت موجود است: 

 

 از درخواست این کارت، شما بالفاصله تحت پوشش خدمات درمانی/بهداشتی قرار خواهید گرفت، زیرا در طول دوران  پسCOVID-19  دولت
 تغییر کند. COVID-19این امر ممکن است پس از خاتمه شیوع  است.خاتمه داده مدت انتظار سه ماهه را  

 

  تحت پوششرا درخواست کرده اید:  خود کارت بهداشت 2020مارس  19اگر شما قبل از تاریخ OHIP ،اما باید از طریق  قرار میگیرید
  .با سرویس انتاریو تماس بگیرید این پوشش درمانی برای فعال کردن 3161-532-866-1 تلفن شماره 

 

 

 

 

 

 نحوه گرفتن کارت بهداشت )اگر واجد شرایط باشید(

 درخواست نکرده اید  اگر برای کارت بهداشت

 
 

 

 درباره این منبع اطالعاتی    
 

مراقبتهای درمانی و خدمات اجتماعی در سراسر  سازمانهایاین منبع توسط شبکه درمانی بیماران فاقد بیمه درمانی تهیه شده است. ما افرادی هستیم که در 
  www.wellesleyinstitute.com/uninsuredتورنتو  کار میکنیم. برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً از این وب سایت دیدن کنید: 

 

با ما تماس بگیرید. لطفاً محل زندگی  uninsuredTO@gmail.comطالعاتی میتوانید از طریق ایمیل در صورت هر گونه سوالی درباره این منبع ا
 خود را در تورنتو به ما اطالع دهید. 

 

طول بکشد که به ایمیل شما پاسخ دهیم. ما متخصص خدمات را خواهیم کرد. ممکن است تا یک هفته تمام تالش خود ، اما جوابی نداشته باشیمممکن است ما 
  .نـــگــیــریـــددر مواقع اضطراری یا داشتن سواالت پزشکی لطفاً با این ایمیل تماس  درمانی نیستیم.

 

 تماس بگیرید یا به نزدیکترین بخش اورژانس مراجعه کنید.  911در مواقع اضطراری پزشکی با 

https://bit.ly/2z0g7sE
https://bit.ly/2z0g7sE
http://www.wellesleyinstitute.com/uninsured
mailto:uninsuredTO@gmail.com

