ክንክን ጥዕና ንብውልቂ ዝተመወሉ ስደተኛታት ኣብ ኦንታርዮ

ከም ቀወምቲ ነበርቲ፣ ብውልቂ ዝተመወሉ ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ኣብ ዝመጽሉ እዋን ናይ ኣውራጃ ክንክን
ጥዕና ክረኽቡ ይኽእሉ። ከምኡ`ውን ኣብ ትሕቲ ፈደራል ጊዜያዊ መደብ ጥዕና (Interim Federal Health
Program -IFHP) ዝተወሰነ ሽፋን ይፍቀደሎም፤ ምኽንያቱ ከም ስደተኛታት ስለ ዝነብሩ። እዚ ናይ ሓበሬታ
ጽሑፍ ነቶም ናይ ስደተኛታት መወልቲ ጉጅለታት ዝተጻሕፈ ኮይኑ ብዛዕባ ጥዕናዊ ሸፋንን ረብሓታትን
ብክልቲኦም ኣውራጃዊ ምምሕዳርን ብፈደራል መንግስትን ኣብ ኦንታሪዮን ንዝወሃቦም መብርሂ እዩ ተዳልዩ።
1. ፈደራል ጊዜያዊ መደብ ጥዕና(IFHP)

እዚ IFHP፣ ብኢሚግሬሽን፣ ስተደኛታን ዜግነትን ካናዳ (IRCC) ዝውመልን ብመዳቬ ብሉ ክሮስስ (Medavie
Blue Cross) ዝመሓደርን፣ ነቶም ዳግም ሰፈራ ዝተዋህቦም ብውጥቕላል ንፍሉያት ጉጅለ ውልቀሰባትዝወሃብ
ውሱን፣ ጊዜያዊ ናይ ክንክን ጥዕና ረብሓታት ዝህብ መደብ እዩ። ብፍላይ፣ ብመንግስቲ ዝሕገዙ ስደተኛታት GARs)፡ ብለንድድ ቪዛ ዝተወከሱ ስደተኛታት ( -BVOR) ፡ መደብ ምወላ ጥሙር ሓገዝ ስደተኛታት (-JAS)፡
ብውልቂ ዝተመወሉ ስደተኛታት (- PSRs)፡ ገለ ገለ ስደተኛታት ብትካላት ምስ IRCC ምክፋል ወጻኢታት
ብምግባር ዝተመወሉ፡ ከምኡ`ውን ፍሉያት ውልቀሰባት ብተበግሶ ናይቲ ሚኒስትሪ ባዕሉ ከም ውጽኢት ናይ
ህዝባዊ ፖሊሲ ወይ ሰብኣውነትን ናይ ድንጋጸ ግምታት ዝተዋህቦም ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ንብቑዕነት ናይ IFHP፣
ናይ IRCC መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ምውሳን ብቑዕነት ኣንብብ (d)።

ሽፋንፈደራል ጊዜያዊ መደብ ጥዕና(IFHP)

መሰረታዊ ሽፋን-ክሳብ ናይ ኣውራጃ/ከባቢ ሸፈነ ጥዕና
ዝጅምር ይሽፍን

ተወሳኺ ሽፋን-

· ተመላላሲን ዝደቀሱን ሕሙማት ዝሽፍን

– ኣብ ኩሉ እዋን ናይ
ምምዋል ዝሽፍን

· ኣገልግሎት ናይ ፍቓድ ዘለዎም ሞያውያን ክንክን
ጥዕና (ዶክተራት፣ ፍቓድ ዘለዎም ሰብ ሞያን)

· መሰረታዊ ናይ ስኒን
ዓይንን ክንክን

· ክንክን ቅድሚን ድሕሪን ሕርሲ

· ተለቃብ ኣካልን
ንምንቅስቓስ
ዝሕግዙ ኣቑሑትን

· ላቦራቶርን መርመራን ኣገልግሎታት
· ኣምቡላንስ

· ናይ ገዛ ክንክንን ናይ

ሽፋን ናይ ዝእዘዝ
መድሃኒት
– ሸፈነ ንዝእዘዝ
መድሃኒትን ካልእ ናይ
ቤት መድሃኒት ፍርያትን
ኣብ IFHP ናይ ዝእዘዝ
መድሃኒት ዓንኬ ልሸፈነ (
IFHP Prescription
Drug Coverage
Grid) ዝተጠቕሰ ክሳብ

ነዊሕ እዋን
ክንክንን

እዋን ናይቲ ምወላ

· ስነ ኣእምሮኣዊ ምኽሪ
ብበዓል ፍቓድ ናይ
ስነኣእምሮ ሰብ ሞያ
· ድሕሪ ምእታው ዝግበ
ርግምገማ ጥዕና
· ክንክን ቅድን ድሕሪን
ሕርሲ

እዞም ረብሓታት ኣብ ትሕቲ ገደባትን ዝበዝሐ ዶላር መጠንን ዝምርኮሱ ኮይኖም ገሊኦም ክንክናት ድማ
ኣቐዲምካ ፍቓድ ምርካብ የድልዮም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ IFHP ናይ ረብሓ ዝርዝራት (ሽፋን)
ከምኡ`ውን ኣቐዲምካ ፍቓድ ዘድልዮም ኣገልግሎታት ዝምልከት፣ ብኽብረትኩም ኣብዚ ረኣኡ
https://provider.medavie.bluecross.ca/

ብቑዕነትን ምፍቃድን ናይ IFHP
ኩሎም ተጠቀምቲ ናይ IFHP ንኹሉ ናይ IFHP ሸፈነ ካብታ ኢሚግሬሽን፣ ስደተኛን ዜግነትን ካናዳ (IRCC)
ወይ ሓላፊ ትካል ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ (Canadian Border Services Agency -CBSA) ዘፍቀደሉ ዕለት
ንሓደ ዓመት ሙሉእ ይጥቀም። ኣብ ትኣትወሉ ጊዜ ናይ IFHP ምስክር ወረቐት እንተዘይሃልዩካ፣ ሸፈነ ብናይ
IRCC ሓላፊ ምስ ኣተኻ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ክወሃብ ይኽእል። እቲ ምስክር ወረቐት ካብ IFHP ምስ
ተቐበልካዮ፣ ብቕልጡፍ ክታምካ ከተንብረሉ ይግባእ።
ኣስተውዕል፥ እቲ ምስክር ወረቐት ካብ ዝወሃበካ መዓልቲ ኣትሒዙ ኣብ ናይ መዳቬ ብሉ ክሮስ ስርዓት (Medavie
Blue Cross System) ንኽረአ ክልተ ናይ ስራሕ መዓልታት ይወስደሉ።

ምርካብ ምዝጉባት ናይ IFHP ወሃብቲ ክንክን ጥዕና
ኣብ መዳቪ ብሉ ክሮስ ዝተመዝገቡን ናይ IFHP መድሕን ዘለዎም ዓማዊልን ዝቕበሉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና
ንምርካብ፣ ብኽብረትካ ኣብ ` ናይ IFHP ወሃብቲ ድለ` (’Search IFHP Providers’)ዝብል ዝርዝር ናይ

መዳቪ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ትነብረሉ ዞባ ምረጽ። ኣብ መዳቪ ብሉ ክሮስ ዝተመዝገቡ ወሃብቲ ክንክን ጥዕና
ጥራይ እዮም ናይ ሸፈነ ክፍሊት ክቕበሉ ዝኽእሉ። ናይ IFHP ምስክር ወረቐት ኩሉ ጊዜ ሓደ ኣገልግሎት
ወይ/ከምኡውን ፍርያት ምስ እትቕበል ከተርኢ ኣለካ መታን ንዝወሃበካ ሸፈነ ከተረጋግጽ።

መስርሕ ጠለባት
ናይ ሓደ ዓሚል ኣገልግሎት/ ፍርያት ናይ ምርካብ ብቑዕነቱ ድሕሪ ምርግጋጽ፣ እቲ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ነቲ ናይ
ክፍሊት ጠለባት ናብ መዳቪ ብሉ ክሮስ እቲ ኣገልግሎት ካብ ዝተወሃበሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ
ብቐጥታ ከቕርብ ኣለዎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንወሃብቲ ክንክን ጥዕና ብዛዕባ መስርሕ ምቕራብ ጠለባት ክፍሊትን
መምርሒታትን ኣብ መጽሓፍ ሓበሬታ ንሰብ ሞያ ክንክን ጥዕና ( (Medavie Blue Cross) ክረክብ ይኽእል።
እዚ መጽሓፍ ኣብዚ ክርከብ ይኽእል።

ኣስተውዕል፥ IFHP ንተጠቀምቲ ብቐጥታ ኣይኮነን ገንዘብ ዝኸፍሎም። ሓደ ተጠቃሚ ብ IFHP ዝሽፈን
ኣገልግሎት/ፍርያት ባዕሉ እንተኸፊልዎ፣ ነቲ ውልቀሰብ ዝምለሰሉ ገንዘብ ኣይክህሉን እዩ።

ሓበሬታ መራኸቢ
ን IFHP ዝምልከት ጉዳያት ናብ IRCC በዚ ቁጽሪ ደሉ 1-888-242-2100። ናይ ደወል ወከልቲ ካብ ሶኒ ክሳብ
ዓርቢ ካብ 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 4 ድ. ቀ. ፣ ብዘይካ ኣብ በዓላት ይርከቡ። ብኽብረትካ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለካ
እንተኮይኑ፣ ጸማም እንተኾንካ ወይ ናይ ምዝራብ ጸገም እንተለካን ናይ ጽሑፍ ተለፎን ትጥቀምን ናይ TTY
ኣገልግሎት ትደሊ እንተኾንካ ካብ 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 4 ድ. ቀ. ናብዚ ዝስዕብ ስልኪ ደውል፣ 1-888-576-8502።

2. መደብ መድሕን ጥዕና ኦንታርዮ

ከም ቀዋሚ ነባሪ ፣ ኩሎም ነበርቲ ናይ ኦንታርዮ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ OHIP ናይ ሽፋን ብቕዓት
ኣለዎም። ብውልቂ ዝተመወሉ ስደተኛታት (PSRs)፣ ከምኡ`ውን ብለንድድ ቪዛ ዝተወከሱ ስደተኛታት
(BVOR) ከምኡ`ውን መደብ ምወላ ጥሙር ሓገዝ ስደተኛታት (JAS) ነቲ ናይ ሰለስተ ወርሒ ናይ ትጽቢት ጊዜ
ን OHIP ንምርካብ ነጻ ምኽንያቱ ከም `` ሓለዋ ዝሎምግበረ ሰባት``ስለ ዝቑጸሩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ
ነጻ ምዃን፣ ኣብዚ ረአ፥
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/ohip_waiting_pd.aspx

ናይ OHIP ናይ ነዊሕ እዋን ሸፈነን ረብሓታትን

ረብሓታት OHIP ነዚኦም የጠቓልል፥

OHIP ወጻኢታት ናይ እዞም ዝስዕቡ ኣይሽፍንን፥
· ዝተኣዘዙልካ መድሃኒት

· ኣገልግሎት ሓካይም ናይ ደቀንስትዮ ብምውሳኽ (
· ሕክምና ስኒ
ቅድሚን ድሕሪ ሕርስን ብምጥቕላል) ከምኡ`ውን · ናይ ዓይኒ ክንክን ፍርያት
ናይ መጥባሕቲ ኣገባባት
· ኣገልግሎታት ኣምቡላንስ (እንተደኣ ከምህጹጽ
· ናይ ተመላለስቲን ሓደርቲን ኣገልግሎታት ሆስፒታል
ዘይተሓሲቡ)
· ኣገልግሎት መርመራን ላቦራቶሪን

OHIP+
ካብ 1 ጥሪ 2018 ናይ OHIP ናይ መድሃኒት መደብ፣ OHIP+፣ ንህጻናትን ንመናእሰያት ትሕቲ 24 ዓመትን
ናይ ዝተኣዘዙ መድሃኒት ሸፈነ ክህብ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ምምልካት ዘድልዮ ኣይኮነን፣ ስለዚ ናይ OHIP ካርድ
ዘለዎም ናብዚ ምምልካት ኣየድልዮምን እዩ። OHIP+ ነቲ ዘለዎም መድሃኒት ብመገዲ ናይ ኦንታርዮ መደብ
ረብሓ መድሃኒት (Ontario Drug Benefit program) ክቕርቦ እዩ፣ እዚ ድማ ልዕሊ 4400 ብትእዛዝ ዝወሃቡ
መድሃኒታት የጠቓልል። ንተወሳኺ ሕእበሬታ ብዛዕባ እዚ መደብ፣ ብኽብረትካ ናይ ኦንታርዮ ሚኒስትሪ ጥዕናን
ናይ ነዊሕ እዋን ክንክንን መርበብ ሓበሬታ ኣብዚ ረአ (Ontario’s Ministry of Health and Long-Term
Care website)።

ኣገባብ ምዝገባ
እቲ ነባሪ ዝኾነ ሰብ ናይ ኦንታርዮ ኣገልግሎት ቦታ ብምብጻሕ ናብ OHIP ክምዝገብ ከድልዮ እዩ። ናብኡ ድማ
3 ኦሪጂናል ዶኩመንት ሒዞም ብምምጻእ ናይ OHIP ሸፈነ ንኽረኽቡ ብቑዕነቶም ከረጋግጹ ግይግባእ። ዝርዝር
ናይ ቅቡላት ዶኩመንትታት ኣብዚ ክርከብ ይከኣል፥
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?openform&ENV=WW
E&NO=014-9998E-82
ምድላው ጠለባት ክፍሊት
እቲ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ብኡ ንብኡ ኖንታርዮ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ክፍሊት ዝርዝር ናይ እቶም ዘዐንገሎም
ኣገልግሎታትን ፍርያትን የቕርበሉ።
ሓበሬታ መራኸቢ
ን IFHP ዝምልከት ጉዳያት ናብ IRCC በዚ ቁጽሪ ደሉ 1-888-242-2100። ናይ ደወል ወከልቲ ካብ ሶኒ ክሳብ
ዓርቢ ካብ 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 4 ድ. ቀ. ፣ ብዘይካ ኣብ በዓላት ይርከቡ። ብኽብረትካ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለካ
እንተኮይኑ፣ ጸማም እንተኾንካ ወይ ናይ ምዝራብ ጸገም እንተለካን ናይ ጽሑፍ ተለፎን ትጥቀምን ናይ TTY

ኣገልግሎት ትደሊ እንተኾንካ ካብ 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 4 ድ. ቀ. ናብዚ ዝስዕብ ስልኪ ደውል፣ 1-888-576-8502።

ንOHIP ዝምልከቱ ጉዳያት ናብ ኣገልግሎት ኦንታርዮ ብዘይ ክፍሊት በዚ ቁጽሪ ደውል 1-866-532-3161 ወይ
፣ ኣብ ቶሮንቶ፣ በዚ ቁጽሪ (416)314-5518። ብኽብረትካ ናይ TTY ኣገልግሎት ትደሊ እንተኾንካ በዚ ቁጽሪ
ካብ ሰዓት 8:30 ቅ.ቀ. ክሳብ 5 ድ.ቀ. ደውል 1-800-387-5559 ።
.

ተወሰኽቲ ሓገዛት፥
ኣገልግሎት ጥዕና- ስደተኛታት፥
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-withincanada/health-care.html
ብቑዕነትካ ንምርግጋጽ- ጊዜያዊ ፈደራል መደብ ጥዕና
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-ithincanada/health-care/interim-federal-health-program/eligibility.html
ናይ OHIP ሽፋንናይ ትጽቢት ጊዜ

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

