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(IFH) Interim Federal Health Program المؤقت الفدرالي  برنامج الصحة 
 

ویدار من قبل   (IRCC) وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة  من قبل Interim Federal Health Program (IFHP ( تمویل یتم  
Medavie Blue Cross . الناس من نةمعیّ  وعاتلمجممزایا محدودة ومؤقتة للرعایة الصحیة  یوفروھو. 

 مزایا التغطیة وال

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

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

 

 IFHPتغطیة برنامج  

 

 لیم/االقإلى أن تبدأ الرعایة الصحیة للمقاطعة تغطیة : ساسیةتغطیة ا

 خدمات رعایة المرضى النزالء ومرضى العیادات الخارجیة (المستشفى) •
 (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

 ر األساسیةرعایة األسنان والنظ •
 األطراف الصناعیة وأدوات تساعد على الحركة •
 الرعایة المنزلیة والرعایة طویلة المدى •
 االستشارات النفسیة المقدمة من قبل معالجین نفسیین مسجلین •
 التقییم الصحي بعد الوصول •
 ل وما بعد الوالدةخدمات ما قب •

 :تغطیة الدواء الموصوف

 مغطاة طوال فترة الكفالة.تكون  الطبیة الدواء وصفات غطیةلت IFHPقائمة خرى التي تشملھا الدواء الموصوف ومنتجات الصیدلیة األ

 IFHPلمزید من المعلومات عن القائمة الشاملة لمزایا  بعض العالجات تحتاج إلى موافقة مسبقة.ل  بالدوالر أقصى حدھناك و ةحدودم ھذه المزایا
 https://provider.medavie.bluecross.ca: قة، یرجى زیارةوقائمة الخدمات التي تحتاج إلى موافقة مسب

 

https://provider.medavie.bluecross.ca/
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  PHIF واصدار استحقاق

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

 فور Canadian Border Services Agency(CBSA) قبل من توطینھم المعاد الالجئین لجمیع IFHP شھادات إصدار سیتم ،2016إبریل/نیسان 
 موظف الوصول من قبل من قصیر وقت بعد التغطیة سیتم اصدارف ،الوصول فور IFHP شھادات تقدیمن اباإلمك یكن لم وإذا. كندا إلىالوصول 

IRCC 

   Medavie Blue Crossعلى نظام  ستحقاقمعلومات األإصدار الشھادة حتى تظھر  یومي عمل من تاریخ  : یستغرقمالحظة

 IFHPلدى  مسجلللرعایة الصحیة العثور على مقدم 
 صفحة زیارة الرجاء ،IFHPعمالء مؤّمن علیھم من قبل  ویقبل Medavie Blue Crossلدى  مسجال الصحیة الرعایة خدماتل اتجد مقدمي كل

 لدى المعتمدین الصحیة الرعایة مقدميل یسمح فقط . مقاطعتك یارواخت Medavie Blue Cross موقع على Search IFHP Providers قائمة
Medavie Blue Cross  شھادات اظھار یجبو. لرد التكالیف المطالببتقدیم IFHP و خدمةھا تقدیم یتم فی مرة كل في الصحیة الرعایة لمقدمي  /

 .التغطیة تأكید أجل من منتج أو

 مطالب رد التكالیفإجراءات 
في غضون  Medavie Blue Crossإلى  تسدید التكالیفطلب ممقدم الرعایة الصحیة أن یتقدم ب یحتاجالعمیل للخدمة/المنتج،  التحقق من اھلیةبعد 

واإلرشادات  تسدید التكالیفب مطالعن إجراءات تقدیم  الرعایة الصحیة يمقدم ل وماتتقدیم الخدمة. ویوجد المزید من المعل تاریخ ستة أشھر من
.  Information Handbook for Health Care Professionals (Medavie Blue Cross) في كتیب المعلومات لمختصي الرعایة الطبیة

 :الرابط التالي یمكن الوصول إلى الكتیب  من

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

 مالحظة: 

IFHP تغطیة المغطاة من قبل  اتو المنتجلیس مصمما لكي یتم الدفع للمستفید مباشرة. اذا دفع المستفید مباشرة من اجل الخدمة اIFHP ,ردلن یتم ف 
 .لفردالمبلغ المدفوع ل

 : البرید االلكتروني التاليالرجاء االتصال ب IFHP: من اجل االمور المتعلقة بتغطیة ال معلومات 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 

  على الرقم: كفالة اللجوءعلى تدریب التصال ببرنامج . اذا كان لدیكم ایة اسئلة, الرجاء اال 2016بارا من حزیران اعت جاریةیرجى المالحظة ان ھذه المعلومات 
Refugee Sponsorship Training Program (RSTP) 1.877.290.1701 

 

https://www.medavie.bluecross.ca/cs/ContentServer?c=ContentPage_P&pagename=IFHP_CIC_Public%2FContentPage_P%2FIFHP_CICOneColumnFull&cid=1181930640841
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