
ورقة حقائق 1: تأمين صحي لك وألسرتك

ما هو التأمين الصحي؟ كيف أحصل على تأمين صحي؟  

على ساكني بريتيش كولومبيا من مواطنين كنديين أو مهاجرين وافدين أو الجئين تساعدهم الحكومة الحصول على تأمين صحي.  يتكفل بنفقات التأمين الصحي في 
بريتيش كولومبيا برنامج تأمين صحي يُطلق عليه اسم برنامج الخدمات الطبية  )Medical Services Plan (MSP. للحصول على هذا التأمين تحتاجين إلى ملء 

 Insurance Corporation of British Columbia يمكنك الحصول على هذه االستمارة من أحد مكاتب Health Insurance BC (HIBC( وإرسال االستمارة إلى 
)ICBC) أو من الموقع اإللكتروني )www.health.gov.bc.ca/msp(. لعله من الضروري أن تزوري أحد مكاتب إصدار رخص قيادة  )ICBC(DLO الستكمال 

االشتراك في MSP. إذا كان األمر كذلك، فسيرسل إليك إخطار بالخطوات التالية التي يجب القيام بها. يجوز أن يستغرق تأهلك لبرنامج الخدمات الطبية فترة ثالثة أشهر 
لهذا ينبغي التقدم للتسجيل بمجرد وصولك إلى بريتيش كولومبيا. ينبغي أن تشتري تأمين طبي خاص أثناء فترة االنتظار ألنك إذا احتجت إلى رعاية طبية يمكن أن تكون 

 www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/eligible.html#enroll التكلفة مرتفعة. لمزيد من المعلومات زوري موقع

في حال تأهلك لالشتراك في التأمين الصحي لبرنامج الخدمات الطبية Medical Services Plan ستتلقين بطاقة BC Services عبر البريد.  هذه البطاقة تبين أنك 
مشتركة في التأمين الصحي خالل برنامج Medical Services Plan وسيكون عليك إبراز هذه البطاقة كل مرة تزورين فيها طبيباً. 

  .Medical Services Plan لتعرفي ما إذا كنت مؤهلة لالشتراك في برنامج الخدمات الطبية Health Insurance BC إذا كنت من طالبي اللجوء، فقومي باالتصال بـ
 Interim Federal واستفسري عن برنامج الخدمات الصحية الفدرالي المؤقت Citizenship and Immigration Canada وإذا لم تكوني كذلك، اتصلي هاتفياً بهيئة

Health.  إذا احتجت إلى مساعدة في ملء استمارات طلبك، اطلبي المساعدة في وكالة االستقرار المحلية التي تتبعينها. 

لالتصال بمكتب الجنسية والهجرة الكندية  لالتصال بـ 
 Citizenship and Immigration Canada  Health Insurance BC 

www.cic.gc.ca   الرقم المجاني: 1-888-242-2100  www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html

هل هناك أي تكلفة للتأمين الصحي عبر برنامج الخدمات الطبية Medical Services Plan؟ 

هناك تكلفة شهرية للتأمين الصحي عبر برنامج الخدمات الطبية Medical Services Plan. ستعتمد قيمة هذه التكلفة على دخلك وما إذا كنت عزباء، وعدد األفراد في 
أسرتك.  التكاليف عرضة للتغيير، لذا ينبغي متابعة أحدث الرسوم عن طريق االتصال بـ Health Insurance BC أو الموقع اإللكتروني. 

 Premium إذا كان دخلك منخفضاً ومضى 12 شهراً على وضعك كمواطنة كندية أو مقيمة دائمة، يجوز أن تستطيعي الحصول على مساعدة لدفع أقساط التأمين الشهرية
Assistance .  وهذا يعني أن تكلفة Medical Services Plan قد تنخفض. 

ينبغي أن تتصلي بـ Health Insurance BC أو تطلبي معلومات من وكالة التوطين المحلية التي تتبعينها. 
www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp  www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html

 نساء وأسرهن يأتون إلى كندا من جميع أنحاء العالم. االعتناء بصحتك جزء مهم من التكيف مع الحياة في كندا بالنسبة لك وألسرتك.

البدء:  
مقدمة للرعاية الصحية في بريتيش كولومبيا للنساء الوافدات الجديدات المهاجرات
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هل سيغطي التأمين الصحي عبر برنامج الخدمات الطبية كافة نفقاتي الصحية؟ 

يغطي تأمين Medical Services Plan النفقات األساسية للرعاية الصحية مثل زيارات الطبيب وبعض االختبارات الطبية وبعض األدوية.  وهذا يشمل زيارة القابلة إذا 
كنت حامالً أو إجراء اختبار سرطان عنق الرحم أو سرطان الثدي.  اسألي طبيبك إذا لم تكوني واثقة من معرفتك لنوع الرعاية التي يغطيها التأمين. 

بالنسبة لألدوية والنظارات الطبية ورعاية األسنان ستحتاجين إلى دفع مبالغ إضافية أو شراء تأمين صحي خاص.  إذا كنت تعملين يجوز الحصول على تأمين صحي 
إضافي لتغطية هذه الخدمات، فينبغي أن تستفسري عن ذلك من صاحب العمل.

إذا كان لديك تأمين Premium Assistance تحت تأمين Medical Services Plan، يجوز ألطفالك دون 19 من العمر الحصول على رعاية عالج األسنان والعيون 
 .Healthy Kids Program عبر برنامج األطفال األصحاء

يجوز لك أيضاً الحصول على مساعدة في تحمل نفقات األدوية برنامج حكومي اسمه PharmaCare )فارماكير(. ينبغي التسجيل في PharmaCare بمجرد حصولك 
.BC Services على بطاقة خدمات

 يجوز أال يغطي التأمين الصحي عبر برنامج الخدمات الطبية رعايتك الطبية أثناء سفرك.  إذا كنت تنوين السفر بعيداً عن بريتيش كولومبيا، لذا ينبغي أن تسألي 
Health Insurance BC عن تغطيتك التأمينية. 

روابط:

Healthy Kids program برنامج األطفال األصحاء
www.mhr.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm

 PharmaCare برنامج فارماكير  
www.health.gov.bc.ca/pharmacare/plani/newresidents.html      

هاتف 7151-683-604 )فانكوفر( أو 7100-663-800-1 )مجاني(

Healthlink BC:  
 www.HealthLinkbc.ca 8-1-1 اتصل برقم 

إذا احتجت إلى رعاية صحية سريعة ولكنها ليست طوارئ، يمكنك االتصال برقم 1-1-8 والتحدث مع شخص )مثالً ممرضة، أو صيدلي أو إخصائي تغذية( حول الشأن 
الصحي الذي يشغلك وإلى أين تذهبين للحصول على مساعدة.  هذه الخدمة مجانية ومتاحة بالعديد من اللغات. 

بالنسبة لطالبي اللجوء: يمكنك الذهاب إلى Bridge Clinic في فانكوفر أو The New Canadian Clinic في Burnaby  أو Surrey.  ال تحتاجين إلى تأمين صحي 
للذهاب إلى هناك. 

في حالة تعرضك لحادث خطير أو مرض شديد مفاجئ، ينبغي أن تذهبي إلى الطوارئ في أي مستشفى.  لست مضطرة لدفع أي مبالغ إذا كان لديك تأمين صحي عبر 
 .Medical Services Plan برنامج

 في حالة االحتياج إلى سيارة إسعاف، قومي باالتصال بـ 1-1-9. ستستلمين فاتورة في البريد الحقاً. 

.Health Insurance BC قومي باالتصال بـ Medical Services Plan لمزيد من المعلومات عن التأمين الصحي 
www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/contacts.html

 www.bcwomens.ca/newcomerresources :لمشاهدة فيديو عن المعلومات الواردة في ورقة الحقائق هذه، قومي بزيارة 
 البدء: مقدمة للرعاية الصحية في بريتش كولومبيا للنساء الوافدات الجديدات المهاجرات. 
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