
 

 تغطیة الرعایة الصحیة للالجئین القادمین بكفالة خاصة في أونتاریو

(Health Care Coverage for Privately  Sponsored Refugees) 

مقیمین دائمین. كما أنھم یستحق الالجئون القادمون بكفالة خاصة الحصول على الرعایة الصحیة للمقاطعة عند وصولھم إلى كندا، ك
 للسنة األولى لھم في كندا.  Interim Federal Health Programلحصول على برنامج الصحة الفدرالي المؤقتمؤھلون ل

1 .Interim Federal Health Program (IFHP) 

      Immigration, Refugees and Citizenship Canadaمن قبل  Interim Federal Health Program (IFHP ( تمویل یتم  
(IRCC)    ویدار من قبلMedavie Blue Cross . الناس من نةمعیّ  لمجموعاتمزایا محدودة ومؤقتة للرعایة الصحیة  یوفروھو. 

 الكاملة فور وصولھم إلى كندا. IFHP، یحق لكل الالجئین المعاد توطینھم تغطیة 2016إبریل/نیسان  1بدءاً من 

 IFHPتغطیة 

 إلى أن تبدأ الرعایة الصحیة للمقاطعة مغطاة -التغطیة األساسیة

 النزالء ومرضى العیادات الخارجیة (المستشفى) خدمات رعایة المرضى •
 (األطباء، ممارسین مسجلین) مرخصین خدمات مقدمة من قبل مختصي رعایة صحیة •
 رعایة ما قبل وبعد الوالدة •
 التشخیصالمختبر وخدمات  •
 سیارة اإلسعاف •

 مغطاة طیلة مدة الكفالة -تغطیة تكمیلیة

 رعایة األسنان والنظر األساسیة •
 اعیة وأدوات تساعد على الحركةاألطراف الصن •
 الرعایة المنزلیة والرعایة طویلة المدى •
 االستشارات النفسیة المقدمة من قبل معالجین نفسیین مسجلین •
 التقییم الصحي بعد الوصول •
 ل وما بعد الوالدةخدمات ما قب •

 الطبیة الدواء وصفات تغطیة

 مغطاة طوال فترة الكفالة. IFHP Prescription Drug Coverage Gridالدواء الموصوف ومنتجات الصیدلیة األخرى التي تشملھا 

لمزید من المعلومات عن  . كما أن بعض العالجات تحتاج إلى موافقة مسبقة.بالدوالر العالج لمبالغ أقصى حدحدود ولھا  ھذه المزایا
: جى زیارةوقائمة الخدمات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة، یر IFHPالقائمة الشاملة لمزایا 

https://provider.medavie.bluecross.ca 

  IFHP واصدار استحقاق

لمدة سنة واحدة من تاریخ الحصول على  IFHPتغطیة  Interim Federal Health Program (IFHPیستحق كل المستفیدین من (
 .Agency(CBSA) Canadian Border Services ضابط  أو  IRCCشھادة االستحقاق الصادرة من قبل 

https://provider.medavie.bluecross.ca/
https://provider.medavie.bluecross.ca/


 Canadian Border قبل من توطینھم المعاد الالجئین لجمیع IFHP شھادات إصدار سیتم ،2016إبریل/نیسان  1وبدءا من تاریخ 
Services Agency(CBSA) شھادات تقدیمن اباإلمك یكن لم وإذا. كندا إلىالوصول  فور IFHP ضابط على یجبف ،الوصول فور IRCC 

 الوصول. من قصیر وقت بعد التغطیة أن یصدر

 یومي عمل من تاریخ إصدار الشھادة.  Medavie Blue Cross: یستغرق إظھار معلومات األھلیة على نظام مالحظة

 IFHPللرعایة الصحیة معتمد لدى العثور على مقدم 

 صفحة زیارة یرجى ،IFHPمؤّمن علیھم من قبل عمالء  ویقبل Medavie Blue Crossمعتمد لدى  الصحیة الرعایة خدمات لتجد مقدم
یقتصر السماح بتقدیم طلبات السداد على . مقاطعتك واختر Medavie Blue Cross موقع على Search IFHP Providers قائمة

یتم  مرة كل في الصحیة الرعایة لمقدمي IFHP شھادات تقدیم یجبو.  Medavie Blue Cross لدى المعتمدین الصحیة الرعایة مقدمي
 .التغطیة تأكید أجل من منتج أو/  و خدمةفیھا تقدیم 

 

 طلبات التسدیدإجراءات 

مباشرة في  Medavie Blue Crossبعد تحدید أحقیة العمیل للخدمة/المنتج، ینبغي على مقدم الرعایة الصحیة أن یتقدم بطلب السداد إلى 
واإلرشادات في كتیب المعلومات غضون ستة أشھر من تقدیم الخدمة. ویوجد المزید من المعلومات عن إجراءات تقدیم طلبات السداد 

 . Information Handbook for Health Care Professionals (Medavie Blue Cross) بیةلمختصي الرعایة الط

 :یمكن الوصول إلى الكتیب  من الموقع

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/practitioners.asp  
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