التأمين الصحي
لتحافظ على بطاقتك الصحية يجب أن
تكون
يوما
ً
موجودا في كيبيك ً 381
أو أكثر في السنة الميالدية الواحدة
” من  3يناير إلى  13ديسمبر“.

عند الوصول الى اي مقاطعة كندية توود الوعويوا و وا
(سواء كنت منتقل إلي ا من مقاطعوة أرورأ أو كونوت
حديث الوصول إلى كندا) ال د من استورو ار بوطواقوة
تأمين راص بالمقاطعوة فوهوسو وا فوكول موقواطوعوة لو وا
تأمين ا الراص ا وتروتولوز مو ايوا ورفوامون الوتوأمويون
الصحي مون موقواطوعوة إلوى أرورأ الومو و أن توعور
التأمين الصحي في كندا مجافي للمواطنويون الوكونوديويون
أو الوموقويومويون ولوكول فوورد مون أفوراد ا سورة بوطواقوتو
وتسدد الحكومة معظو الوموصواالوب الوطوبويوة
الراصة
ّ
ماعدا الردمات المتعولوقوة بوعوال ا سونوان لو فوراد موا
فوق العشرة سنوات أو تكلهة سيااة اإلسعا فوحو
النوظور والونوظوااة الوموعودات الوطوبويوة ا ور الصويونويوة

والعمليات التجميلية وكذلك جلسات العال الطبيعي ان
ل توصز من قبل الطبيب المعالن

يمكن الحصول على بطاقة التأمين (اام كيو) بعد
فترة افتظاا قداها ثالثة ش وا من تاالخ الوصول الى
المقاطعة عادة ما تكون صالحية البطاقة رمس
سنوات من تاالخ الحصول علي ا لكي تحصل على
بطاقة التأمين الصحي ال د من حضواك شرصيا إلى
مكتب الصحة في مدينتك لتقوم بملء اإلستمااة
وإظ اا بعض المستندات إلتمام الطلب أفت بحاجة
الى أصول المستندات حيث اف ال تقبل الصوا
تحتا بعد ملء اإلستمااة الى إثبات جنسيتك الكندية
أو اثبات اإلقامة الدائمة وكذلك تحتا الى ما يثبت

في حالة الطوااأء أتصل بالرق  133عليك
التحدث بصوت واضح واإلصغاء بعناية
التعرلب عن فهسك

أفك مقي في كيبيك ”عقد ايجاا المن ل أو صك ملكية
المن ل“ رطاب من صاحب العمل إن وجد وإلى اثبات
شرصية مثل جواز السهر الراص بك يحصل ا طهال
الذين يولدون في كيبيك أو ا طهال الذين يت تبني
من راا كندا من قبل عائلة تقي في مقاطعة كيبيك
على بطاقة التأمين الصحي فو اا دون فترة افتظاا
ترسل لك البطاقة فيما بعد واسطة البرلد يحدد علي ا
الصالحية وتاالخ دء اإلستعمال وبالنسبة للتجديد
يصلك اشعاا التجديد من قبل الحكومة قبل ثلث اش ر
من تاالخ التجديد يمكنك الحصول على الردمات من
رالل زلااة المستشهيات ولهضل زلاات ا في الحاالت
الشديدة فقط حيث أن فترة اإلفتظاا ا طوللة فسبيا

ولذا يهضل ذه الحالة زلااة العيادات العامة المنتشرة
بكل ا حياء في المقاطعة ولوجد ا أطباء عامون
"اطباء العائلة" وهي مهيدة للحاالت الصغيرة مثل
الرشح أو ال كام ومي ة تلك العيادات أف ا ال تحتا
غالبا الى موعد مسبق وفي حال أن الحالة تستدعي
ارتصاصي فسيت تحوللك الى عيادة أرصائي من
وهنا قد يستغرق الموضوع بضعة أسا يع واذا
قبل
كافت الحالة مستعجلة وال تحتمل اإلفتظاا يت تحوللك
الى المستشهى عند حدوث أمر طبي طااأء يمكنك
اإلتصال بالرق  133لكي تصل إليك سيااة اإلسعا
لنقلك الى المستشهى (تكلهة سيااة ا سعا بحدود
 - $077ترتلز الكلهة بحسب وضعك القافوفي في

يمكن ل شرواص الوتوالويويون تولوقوي الورعوايوة

الصحية دون الحاجة إلى تقدي بوطواقوتو و

المرضى الذين يحتاجون إلى اعاية عاجلوة

ا طهال الذين تقل أعمااه عن سنة واحودة

الذين ل يتلقوا بطاقت

بعد شبواب توتوراو

أعمااه ين  31و  30سنة يسوتوشويورون
الطبيب دون إذن من والوديو و

ا شورواص

الذين يعيشون في مرك إعادة الوتوأهويول أو
الرعاية السكنية والطوللوة ا جول لولورودموات

التي يت تلقي ا في المبنى

مؤمن علي
في المستشهيات يحق لكل شر
الحصول على بعض ردمات جراحة اله في حالة
الصدمة أو المرض ولت توفير الردمات المتعلقة ذه
الحالة مجاًفا وأيضا يغطى ما يتصل ل من تردير
محلي أو عام و كذلك ا شعة السينية

أمثلة على الردمات المغطاة تصرلب الر ار الحد
من الكسر إصال تم ق ا فسجة اللينة عال
الت اب العظ عال المهصل الصدغي الهكي عال
الغدد اللعا ية أما التكاليز المتعلقة المتعلقة بالسن
واستر ار الجذوا فال يت تغطيت ا يحصل ا طهال
دون سن العاشرة على الردمات التالية مجافاً (في
عيادات ا سنان أو في المستشهيات) امتحان واحد
في حالة الطواائ ا شعة
في السنة الهح
السينية تردير موضعي أو عام حشوات ملغمة
(امادية) ل سنان الرلهية الحشوات باستردام مواد
تجميل (أ يض) ل سنان ا مامية تيجان جاه ة
عال الجذوا “بما في ذلك عال قناة الجذا
والتثبيت رلع السن والضمادات الم دئة في حاالت

الطواائ وأري ار ردمات جراحة اله
تنظيز ا سنان

ال تغطى حاالت

بالنسبة لردمات البصر يحق ل شراص التاليين
الحصول على الردمات المشمولة دون الحاجة إلى
عاما
الدفع ا شراص الذين تقل أعمااه عن ً 38
ن
عاما وأكثر شراص
ا شراص الذين يبلغو ً 56
عاما ممن كافوا
الذين تتراو أعمااه ين  38و ً 51
يتلقون المساعدة المالية ا ريرة على مداا ا ش ر الو
 31الماضية على ا قل ا شراص الذين تتراو
أعمااه ين  57و  51سنة ممن يتلقون دل ال و
بموجب قافون أمن الشيرورة لمدة  31ش ًار متتالية
على ا قل

في حالة وجود مشكلة مفاجئة فيي للينيميل ميتيا للي ي يا

للمل حمية وو للي ي يا

للي يفيل د وو كينيهميا يكيو

ينيا

جسم غريب كلى سطح للنمل د ي م تغطيمية لخاي يا

للمؤ لمل ل طة لل أممل للصحي فيطيل ليفيحيئ ،يا

ي م إجرلؤه بولسطة وخصائي بصريات.

د

التأمين الصحي الخاص للمهاجرين الجدد
وفقا إلحصائيات  Canada Statisticsيبلغ عدد
ال ائرلن إلى كندا سنولا بحدود  16مليون زائر
يندا التأمين الصحي لغير الكنديين تحت مظلة تأمين
السهر هنالك عدة شركات مترصصة في السوق
الكندي مثل شركة ”ألياف جلوبال“ التي تقدم ردمات ا
لكل من

 المسافرون الكنديون من كندا إلى الراايغطي التأمين الصحي الحكومي بعض أفواع
كما يت إضافة بعض الردمات على هذا
التأمين مثل التأمين ضد فقدان الحقائبو
العج فتيجة حادث

حيث ال
العالجات
النوع من
الوفاة أو

 ال ائرلن لكندا سواء كافوا من السيا او من ال ائرلنمن ا هل وا صدقاء
 الم اجرون الجدد إلى كندا رالل فترة اإلفتظاا”الثالثة أش ر لحين دء التغطية الطبية الحكومية“.
 الموظهون ا جافب المتعاقدون مع شركات كنديةواللذين ال توفر ل شركات ردمة التأمين الصحي مما
يدفع إلى الحصول علي بطرلقت الراصة

 الطالب الدوليون القادمون من الراا للدااسة فيالجامعات الكندية وهذا يعتمد علة الجامعة أو الكلية
اتي ينتسبون ا فبعض تلك الجامعات توفر التأمين
الصحي لطال ا عن طرلق اشتراك الجامعة تأمين
صحي جماعي لطال ا

 التأمين الذي تطلب الحكومة من الكندين الذينيرغبون في استقدام أقااب من الداجة ا ولى ” مثل
الوالدين ا حهاد“ حيث تطلب الحكومة الستكمال
إجراءات السهر الحصول على واقة تهيد أن ال ائر قد
ت تأمين صحياً بمبلغ ال يقل عن مائة الز دوالا
كندي على أن يت التأمين حصرلا لدأ شركات كندية
ومعتمدة لدأ الحكومة الكندية

