
 

 تغطیة الرعایة الصحیة للالجئین القادمین بكفالة خاصة في أونتاریو
 

لى لحصول عمقیمین دائمین. كما أنھم مؤھلون لعند وصولھم إلى كندا، ك الرعایة الصحیة للمقاطعةیستحق الالجئون القادمون بكفالة خاصة الحصول على 
تم اعداد صحیفة المعلومات ھذه من اجل المجموعات   للسنة األولى لھم في كندا.  Interim Federal Health Programبرنامج الصحة الفدرالي المؤقت

 المتوفرة على مستوى حكومة المقاطعة في أونتاریو وعلى مستوى الحكومة الفدرالیة.  تغطیة الرعایة الصحیةالكافلة للالجئین لكي تقدم توضیحا بشأن 

(IFH) Interim Federal Health Program المؤقت الفدرالي  الصحة برنامج   1(  

 Medavieویدار من قبل   (IRCC) وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة  من قبل Interim Federal Health Program (IFHP ( تمویل یتم  
Blue Cross الناس من نةمعیّ  لمجموعاتمزایا محدودة ومؤقتة للرعایة الصحیة  یوفر. وھو. 

الكاملة فور  IFHP، یحق لكل الالجئین المعاد توطینھم تغطیة 2016إبریل/نیسان  1بدءاً من . IFHPندرج ادناه بیانا بالتغطیة المتوفرة تحت برنامج  
من اصدار الشھادة یستحقون واللذین مایزالوا ضمن مدة السنة  2016إبریل/نیسان  1قبل صادرة  IFHPالقادمون الجدد الحاملین شھادة  وصولھم إلى كندا.

 .التي حصلت مؤخرا على التغطیة الیستدعى استبدالھا لكي تعكس التغییرات 2016إبریل/نیسان  1التغطیة. الشھادات الصادرة قبل 

 التغطیة والمزایا 

 

 IFHPتغطیة برنامج  
  

 إلى أن تبدأ الرعایة الصحیة للمقاطعة/االقلیم تغطیة:  تغطیة اساسیة

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

 طیلة مدة الكفالة تغطیة:  تغطیة تكمیلیة

 رعایة األسنان والنظر األساسیة •
 الحركةاألطراف الصناعیة وأدوات تساعد على  •
 الرعایة المنزلیة والرعایة طویلة المدى •
 االستشارات النفسیة المقدمة من قبل معالجین نفسیین مسجلین •
 التقییم الصحي بعد الوصول •
 خدمات ما قبل وما بعد الوالدة •

 

 تغطیة الدواء الموصوف:

 تكون مغطاة طوال فترة الكفالة. الطبیة الدواء وصفات لتغطیة IFHPالدواء الموصوف ومنتجات الصیدلیة األخرى التي تشملھا قائمة  •
 IFHPلبعض العالجات تحتاج إلى موافقة مسبقة. لمزید من المعلومات عن القائمة الشاملة لمزایا  بالدوالر  أقصى محدودة وھناك حدھذه المزایا  •

 https://provider.medavie.bluecross.ca: وقائمة الخدمات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة، یرجى زیارة

 

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


 

 

  IFHPاستحقاق واصدار 

لمدة سنة واحدة من تاریخ  IFHPتغطیة  Interim Federal Health Program (IFHP( المؤقت الفدرالي برنامج الصحة یستحق كل المستفیدین من
إبریل/نیسان  1بدءا من تاریخ  .Agency(CBSA) Canadian Border Servicesأو ضابط    IRCCالحصول على شھادة االستحقاق الصادرة من قبل 

 وإذا. كندا الوصول إلى فور Canadian Border Services Agency(CBSA) قبل من توطینھم المعاد الالجئین لجمیع IFHP شھادات إصدار سیتم ،2016
 IRCC موظف الوصول من قبل من قصیر وقت بعد التغطیة سیتم اصدارف الوصول، فور IFHP شھادات باإلمكان تقدیم یكن لم

   Medavie Blue Cross: یستغرق یومي عمل من تاریخ  إصدار الشھادة حتى تظھر معلومات األستحقاق على نظام مالحظة

 

 IFHPالعثور على مقدم للرعایة الصحیة مسجل لدى 
 Search صفحة قائمة زیارة الرجاء ،IFHPعمالء مؤّمن علیھم من قبل  ویقبل Medavie Blue Crossلدى  مسجال الصحیة الرعایة خدماتل اتجد مقدمكي ل

IFHP Providers موقع على Medavie Blue Cross لدى المعتمدین لصحیةا الرعایة مقدميل یسمح فقط . مقاطعتك واختیار Medavie Blue Cross 
 .التغطیة تأكید أجل من منتج أو/  و یتم فیھا تقدیم خدمة مرة كل في الصحیة الرعایة لمقدمي IFHP شھادات اظھار ویجب. لرد التكالیف المطالببتقدیم 

 

 إجراءات مطالب رد التكالیف
في غضون ستة أشھر  Medavie Blue Crossإلى  تسدید التكالیفطلب ممقدم الرعایة الصحیة أن یتقدم ب یحتاجالعمیل للخدمة/المنتج،  التحقق من اھلیةبعد 
واإلرشادات في كتیب المعلومات  تسدید التكالیفب مطالالرعایة الصحیة عن إجراءات تقدیم  يمقدم ل تقدیم الخدمة. ویوجد المزید من المعلومات تاریخ من

 یمكن الوصول إلى الكتیب  من.  Information Handbook for Health Care Professionals (Medavie Blue Cross) لمختصي الرعایة الطبیة
 :الرابط التالي

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

 مالحظة: 

IFHP  تغطیة لیس مصمما لكي یتم الدفع للمستفید مباشرة. اذا دفع المستفید مباشرة من اجل الخدمة او المنتجات المغطاة من قبلIFHP ,المبلغ  ردلن یتم ف
 .لفردالمدفوع ل

 

 الرجاء االتصال بالبرید االلكتروني التالي:  IFHPة ال : من اجل االمور المتعلقة بتغطیمعلومات لالتصال

CIC_Inquiry@medavie.bluecross.ca  اوPFSI@cic.gc.ca-IFH   

 مراجع اخرى: 

https://provider.medavie.bluecross.ca/  sMedavie Blue Cros 

  ifhp.asp-http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary  ملخص تغطیة الIFHP 

http://www.cic.gc.ca/ifhp للمزید من المعلومات عن مزایا التغطیة المتوفرة 

 

https://www.medavie.bluecross.ca/cs/ContentServer?c=ContentPage_P&pagename=IFHP_CIC_Public%2FContentPage_P%2FIFHP_CICOneColumnFull&cid=1181930640841
https://www.medavie.bluecross.ca/cs/ContentServer?c=ContentPage_P&pagename=IFHP_CIC_Public%2FContentPage_P%2FIFHP_CICOneColumnFull&cid=1181930640841
https://www.medavie.bluecross.ca/cs/ContentServer?c=ContentPage_P&pagename=IFHP_CIC_Public%2FContentPage_P%2FIFHP_CICOneColumnFull&cid=1181930640841
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/practitioners.asp
mailto:CIC_Inquiry@medavie.bluecross.ca
mailto:IFH-PFSI@cic.gc.ca
https://provider.medavie.bluecross.ca/
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-ifhp.asp
http://www.cic.gc.ca/ifhp


 

 

 Ontario Health Insurance Plan (OHIP) لمقاطعة أونتاریو الصحة برنامج )2

 PSR)ن بكفالة خاصة (سیتم إعفاء الالجئین القادمی. OHIPكل الالجئین المعاد توطینھم ویقیمون في أونتاریو مؤھلون للتغطیة من قبل ین، دائم ینكمقیم
 ) من فترة انتظارJASوالالجئین بكفالة مساعدة مشتركة ( BVOR)باإلضافة إلى الالجئین القادمین بتأشیرة مختلطة (

 ألنھ سیتم اعتبارھم " أشخاص محمیین". لمزید من المعلومات عن اإلعفاء،  OHIPتغطیة شھور للحصول على  3الـ 
  اإلعفاء)(مذكرة   www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/ohip_waiting_pd.aspxقم بزیارة:  
 

 
 

 إجراء التسجیل

 إلى وسیحتاجون. OHIPلیسجل من أجل الحصول على    ServiceOntario service location الشخص المعاد توطینھ أن یزور مكتبینبغي على 
 A list of acceptedع على قائمة الوثائق المقبولة . اطلّ OHIPجب بمو التغطیة على للحصول استحقاقھم إلثبات معھم أصلیة مستندات 3إحضار

 documents  والتي یمكن ایجادھا على الرابطhttp://bit.ly/1oNx2mn 
 

 exemptionاإلعفاء مذكرة من نسخة وإحضار ،ممن یقدمون خدمات شاملة  Service Ontarioأحد مكاتب  زیارةالقیام ب من المستحسن أنھ مالحظةیرجى 
memo االنتظار فترة اإلعفاء من منح تم أنھ للتأكد من. 

HEALTH OHIP. لمزید من المعلومات المفصّ لة عن الوثائق، یرجى االطالع على 

 التسدید طلبات إجراءات

 .التي تم تقدیمھا والمنتجات عن الخدماتOntario Ministry of Health الصحة في أونتاریو تلقائیا إلى وزارة بیانات بالحساب الصحیة الرعایة یرسل مقدم

 

 للصحة. كل الحاالت یجب احالتھا الى برنامج الصحة الفدرالي المؤقت.انتھى برنامج أونتاریو المؤقت  2016, 31مالحظة: اعتبارا من أذار 

 

 

 :OHIPتتضمن مزایا  

  ) والعملیات الجراحیةاوبعدھ قبل الوالدةخدمات األطباء بما فیھا التولید ( بما فیھا  •
  الخارجیة العیادات ومرضى المرضى نزالء المستشفى رعایة خدمات •
 والتشخیص المختبر خدمات •

 
 تكلفة: OHIP والتغطي

 وصفات الدواء •
 رعایة طب األسنان •
 بالنظر ومنتجاتھاالعنایة  •
 )خدمات سیارة اإلسعاف (إال إذا تم اعتبارھا حالة طوارئ •

OHIPالطویلة األجل  ومزایا تغطیة   

http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/ohip_waiting_pd.aspx
https://www.services.gov.on.ca/locations/mapLocations.do?ext=t&mapsDisplay=NORMAL&locale=EN&id=11282
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?openform&ENV=WWE&NO=014-9998E-82
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?openform&ENV=WWE&NO=014-9998E-82
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?openform&ENV=WWE&NO=014-9998E-82
http://bit.ly/1oNx2mn
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/ohip_waiting_pd.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/ohip_waiting_pd.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/ohip_waiting_pd.aspx
http://settlement.org/ontario/health/ohip-and-health-insurance/health-ohip-card/what-documents-do-i-need-to-apply-for-a-health-card-ohip/


 االتصال معلومات
 PFSI@cic.gc.ca-IFH أو IFH  CIC_Inquiry@medavie.bluecross.ca بـ متعلقة ألمور
  3161-532-866-1 عبر خط المعلومات Service Ontarioالتواصل مع   OHIPبـ متعلقة ألمور

 
 

 مزید من المصادر
 

 Interim Federal Health Program (IFHP)ملخص مزایا 
ifhp.asp-www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary 

 
 :IFHPحدد أھلیتك ونوع التغطیة الخاص بك من 

www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/individuals/apply-who.asp 

  ):Medavie Blue Crossكتیب المعلومات عن مختصي الرعایة الطبیة (
ross.ca/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=abinaryhttps://www.medavie.bluec

-8&blobheadername2=MDT-%3B+charset%3DUTF
Type&blobkey=id&blobwhere=1187213465948&blobheader=application%2Fpdf 

 
 :OHIPفترة انتظار تغطیة 

www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/ohip_waiting_pd.aspx 
 

 :OHIPمزایا ورسوم  قائمة
w.health.gov.on.ca/english/providers/program/ohip/sob/physserv/physserv_mn.htmlww 

  

 ODB)( في أونتاریوالوصفات الدوائیة برنامج دعم مزایا 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/edition_42.aspx 

 

 Refugee  على الرقم: . اذا كان لدیكم ایة اسئلة, الرجاء االتصال ببرنامج التدریب على كفالة اللجوء 2016یرجى المالحظة ان ھذه المعلومات جاریة اعتبارا من حزیران 
Sponsorship Training Program (RSTP) 1.877.290.1701 
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