
برگه اطالعات 1: بیمه درمانی برای شما و خانواده شما

بیمه درمانی چیست؟  چگونه می توانم بیمه درمانی دریافت کنم؟

افراد ساکن در بریتیش کلمبیا که سیتیزن کانادا، مهاجران مستقر شده و یا پناهندگانی هستند که از کمک های دولتی برخوردار می باشند بایستی بیمه 
درمانی داشته باشند.  هزینه بیمه درمانی در بریتیش کلمبیا از طریق یک طرح بیمه درمانی به نام )Medical Services Plan (MSP پرداخت میشود. 

برای دریافت این بیمه باید یک فرم تقاضانامه را تکمیل کرده و به )Health Insurance BC (HIBC ارسال نمایید. این فرم را می توانید در یکی از دفاتر 
ا آنالین www.health.gov.bc.ca/msp تهیه کنید. ممکن است الزم باشد که به یک دفتر  )Insurance Corporation of British Columbia (ICBC ی

گواهینامه رانندگی )ICBC(DLO برای تکمیل کردن ثبت نام در MSP مراجعه کنید.  در اینصورت یک اطالعیه کتبی راجع به مراحل بعدی برایتان ارسال 
خواهد شد.  کسب صالحیت بهره مندی از بیمه درمانی Medical Services Plan می تواند سه ماه طول بکشد بنابراین باید به محض ورود در بریتیش 

کلمبیا برای درخواست آن ثبت نام کنید.  شما باید در دوره انتظار بیمه پزشکی خصوصی تهیه کنید چون هزینه خدمات و مراقبت های پزشکی در 
 صورتی که نیاز به آنها پیش بیاید بسیار باالست.  برای کسب اطالعات بیشتر از این وبسایت دیدن کنید: 

 www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/eligible.html#enroll

اگر برای طرح بیمه Medical Services Plan واجد شرایط شناخته شوید، کارت BC Services خود را با پست دریافت خواهید کرد. این کارت نشان می دهد 
که بیمه درمانی Medical Services Plan دارید، و شما باید در زمان مراجعه به پزشک این کارت را نشان دهید.

ا Health Insurance BC تماس  اگر شما یک متقاضی پناهندگی هستید، برای آگاهی از اینکه آیا واجد شرایط Medical Services Plan هستید یا خیر ب
ا Citizenship and Immigration Canada تماس گرفته و درباره برنامه بهداشتی موقت فدرال  بگیرید. اگر این وضعیت در مورد شما صدق نمی کند ب

سوال کنید.  اگر برای تکمیل فرم ها نیاز به کمک داشتید، می توانید در سازمان محلی امور استقرار خود درخواست کمک کنید.

برای تماس با سازمان تابعیت و مهاجرت کانادا: ا:   برای تماس با سازمان بیمه درمانی بریتیش کلمبی
www.cic.gc.ca    تلفن رایگان: 1-888-242-2100  www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html

آیا بیمه درمانی Medical Services Plan هزینه ای دارد؟ 

 بیمه درمانی Medical Services Plan هزینه ماهیانه دارد. این هزینه به درآمد شما، متاهل یا مجرد بودن و یا تعداد اعضای خانواده شما بستگی دارد.  
مخارج می توانند متفاوت باشند بنابراین برای آگاهی از آخرین نرخ ها می بایست به Health Insurance BC تلفن کرده یا در اینترنت بررسی کنید. 

اگر کم درآمد هستید و مدت 12 ماه است که سیتیزن کانادا یا دارنده اقامت دائم شده اید، شاید بتوانید از کمک هزینه حق بیمه استفاده کنید. این بدان 
معنی است که امکان دارد هزینه بیمه درمانی Medical Services Plan شما کمتر باشد.

ا Health Insurance BC تماس گرفته و یا از سازمان محلی امور استقرار خود درخواست اطالعات کنید. اً ب  لطف
www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp  www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html

زنان و خانواده های آنها از سرتاسر جهان به کانادا می آیند.   مراقبت از سالمتی بخش بسیار مهمی از تطبیق دادن خود و خانواده تان 
با زندگی در کانادا است.

آغاز کار: 
مقدمه ای بر نظام مراقبت های بهداشتی و درمانی در بریتیش کلمبیا برای زنان تازه مهاجر

Getting Started: An Introduction to Health Care in British Columbia for Newcomer Immigrant Women | Farsi

http://www.health.gov.bc.ca/msp
http://www.health.gov.bc.ca/msp
http://www.cic.gc.ca
http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/premium.html


This project is made possible through funding from the Government of 
Canada and the Province of British Columbia.

© BC Women’s Hospital + Health Centre and BC Centre of Excellence for Women’s Health 2014

آیا بیمه درمانی Medical Services Plan من تمام هزینه های پزشکی مرا پوشش می دهد؟  

بیمه درمانی Medical Services Plan مخارج خدمات پایه بهداشتی و درمانی مانند ویزیت پزشک، برخی آزمایشات پزشکی و برخی درمان ها را پوشش 
می دهد. این شامل مراجعه به ماماها در صورت حاملگی و یا آزمایش سرطان دهانه رحم یا سرطان سینه می باشد. اگر در مورد نوع مراقبت های تحت 

پوشش تردید دارید می توانید از پزشک خود سوال کنید.

شما باید برای دارو، عینک طبی و مراقبت های دندان پزشکی هزینه اضافی پرداخت کرده و یا بیمه درمانی خصوصی خریداری نمایید. اگر شاغل 
باشید ممکن است بتوانید بیمه درماتی تکمیلی برای پوشش دادن آنها دریافت کنید، پس توصیه می شود از کارفرمای خود سوال کنید. 

اگر از کمک هزینه حق بیمه در بیمه درمانی Medical Services Plan استفاده می کنید، فرزندان زیر 19 سال شما ممکن است بتوانند مراقبت های 
دندان پزشکی و چشم پزشکی را از طریق برنامه Healthy Kids دریافت نمایند.

شما همچنین ممکن است بتوانید برای پرداخت مخارج تهیه دارو از کمک های یک برنامه دولتی تحت عنوان PharmaCare استفاده کنید. شما باید به 
محض دریافت کارت BC Services برای PharmaCare ثبت نام کنید.

بیمه درمانی Medical Services Plan شما ممکن است هزینه مراقبت های پزشکی شما را در طول سفر پوشش ندهد. اگر قرار است به خارج از بریتیش 
کلمبیا سفر کنید، باید درباره پوشش های موجود از Health Insurance BC سوال کنید.

پیوندها:

Healthy Kids program: 
www.mhr.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm

PharmaCare: 
www.health.gov.bc.ca/pharmacare/plani/newresidents.html      
Phone 604 683-7151 (Vancouver( or 1 800 663-7100 (toll-free(

Healthlink BC:  
dial 8-1-1 www.HealthLinkbc.ca

ا یک نفر  اگر الزم است فوراً به یک پزشک مراجعه کنید ولی وضعیت تان اضطراری و اورژانس نیست، می توانید با شماره  1-1-8  تماس گرفته و ب
)برای مثال، پرستار، داروساز، یا متخصص تغذیه( درباره مسئله سالمتی خود و راهنمایی گرفتن درباره جایی که باید مراجعه کنید صحبت کنید. این 

خدمات رایگان بوده و به زبان های متعددی در دسترس می باشد.

ا New Canadian Clinic در بورنابی یا سوری مراجعه کنید. برای مراجعه  اگر شما یک متقاضی پناهنده هستید می توانید به Bridge Clinic در ونکوور ی
به آنها نیازی به داشتن بیمه درمانی نیست.

اگر دچار یک حادثه جدی شده اید و یا به ناگهان بیماری سختی گرفته اید باید به بخش اورژانس یک بیمارستان مراجعه کنید.  اگر بیمه درمانی 
Medical Services Plan دارید الزم نیست برای مخارج بیمارستانی خود پولی بپردازید.

ا 911 تماس بگیرید. صورتحساب آن بعداً با پست برای شما ارسال می شود.  اگر نیاز به آمبوالنس داشتید ب

ا Health Insurance BC تماس بگیرید.  برای کسب اطالعات بیشتر درباره بیمه درمانی Medical Services Plan ب
www.health.gov.bc.ca/msp/infoben/contacts.html

 www.bcwomens.ca/newcomerresources :برای مشاهده یک ویدیو راجع به اطالعات این برگه اطالعات، به این آدرس مراجعه کنید 
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