እብ ግዜ ለበዳ COVID-19 ኢንሹራንስ (OHIP ወይ IFH) እንድሕር
ዘይብልኩም፡ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ቶሮንቶ ትረኽብሉ መንገዲ
ዝተሓደሰሉ ዕለት 15 ሚያዝያ, 2020
ንኦንላይን ኣብዚ ተኸታተሉ: www.wellesleyinstitute.com/uninsured

ኣብ ግዜ COVID-19 ኣገልግሎታት ሆስፒታል ንኹሉ ሰብ ነጻ ክኸውን ኣለዎ።
ወላውን ናይ ኦንታርዮ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ (OHIP)፡ ግዝያዊ ፈደራላዊ ናይ ጥዕና ጥቕምታት (IFH) ወይ ድማ ናይ
ውልቂ መድሕን ጥዕና ውዕል ኣይሃልኹም፡ ኣገልግሎት ጥዕና ክትረኽቡ ይግባእ። አዚ ጸጋ አዚ፡ ንሕና ብንፈልጦ መሰረት
ብ15 ሚያዝያ, 2020 ዝተሓደሰ አዋናዊ ሓብሬታ አዩ።

ሓገዝ አንተደሊኹም ናብ መን ክትድውሉ ኣለኩም፧
•
•

•
•

ናብ ህጹጽ ረዲኤት ወይ ኢመርጀንሲ፣ ኣብ ዝኾነ ግዜ 911 ክትድውሉ ትኽሉ።
ቴለጥዕና ኦንታርዮ (Telehealth Ontario) ንኹሉ ሰብ ክፉት አዩ። ቁጽሪ ቴለፎኖም ድማ 1-866-797-0000
እያ። ብዛዕባ ናይ ጥዕና ስክፍታታትኩም ምስ ነርሳት ክትዘራረቡ ትኽእሉ። አቶም ነርሳት መርሚሮም ሕማምኩም
ከላልዩ ወይ መድሃኒት ክህብኹም እይኮኑን። አንተኾነ ግን አቶም ነርሳት ጸገምኩም ባዕልኹም ክትኣልይዎ ድዩ
ዘለኩም፡ ናብ ሓኪምኩም ወይ ድማ ናብ ኢመርጀንሲ ክትከዱን ዘይክትከዱን ኣብ ምውሳን ክሕግዝኹም አዮም።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ቴለጥዕና ኦንታርዮ እብዚ ጥብቆ ተወከሱ: https://bit.ly/3b9pp3B
ቴለጥዕና ኦንታርዮ (Telehealth) ነጻን ን24 ሰዓታት ክፉትን እዩ፡፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዙሓት ደወልቲ ስለዘለዉ
ተመሊሶም ክድውሉልኩም ግዜ ክወስደሎም ይኽእል እዮ። ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንውሱን ቋንቋታት ይህቡ
አዮም።
ቶሮንቶ ህዝባዊ ጥዕና (Toronto Public Health) ናይ ነጻ ኣገልግሎት ንኩሉ ሰብ የዳሉ። ቁጽሪ ቴለፎኖም ድማ
416-338-7600 አያ። ዝኾነ ሕቶ ብዛዕባ COVID-19 ምስ ዝህወልወኩም ካብ 8:30 ቅ/ቐ ክሳብ 8:00 ድ/ቐ
እብ ዘሎ ግዜ መርመራ ክትገብሩ ትኽእሉን ዘይትኽሉን ንምርግጋጽን ክትድውሉ ትኽእሉ።

ናብ ሆስፒታል ክትከዱ ምስ ትደልዩ
ህጹጽ ዝኾነ ናይ ጥዕና ኩነታት ምስ ዝህልወኩም ናብ ሆስፒታል ዓውዲ ህጹጽ ረዲኤት ወይ ኢመርጀንሲ ክትከዱ
ትኽእሉ። 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ክፉት እዩ። ኣብ ግዜ COVID-19 ክትከፍሉ ኮነ ሕሳብ ክወሃበኩም የብሉን።
ስለምታይ? ኩለን ሆስፒታላት ኣብ ግዜ ለበዳ ንኹሉ ሰብ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ብነጻ ክህባ ብሚንስትሪ ጥዕና ናይ ኦንታርዮ
መምርሒ ተዋሂብወን አዩ። አዚ ድማ ንኹሉ ህጹጽ ናይ ጥዕና ክንክን ክሽፍን ክግባእ።
ገለ ሆስፒታላት ብዛዕባ አዚ ምቅይያራት እዚ ዘይክፈልጣ ይኽእላ አየን፡፡ ገለ OHIP ዘይብሎም ሰባት ኣቐዲሞም ክኸፍሉ
ከምዝተሓተቱ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ከጋጥም ኣይግብኦን። ብዛዕባ አቲ ወግዓዊ ናይ መንግስቲ መግለጽ ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቆ
ተወከሱ: https://bit.ly/3aamLcw
ንምድላው ነዚ ዝስዕብ ክትገብሩ ትኽእሉ፡

Developed by the Health Network for Uninsured Clients with support from the Toronto South
Local Immigration Partnership (TSLIP)

•
•
•

ነቲ ናይ መንግስቲ መምርሒ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ቴለፎንኩም ብምስፋር ነቶም ሰራሕተኛታት ሆስፒታል
ከተርእይዎም ትኽእሉ: https://bit.ly/3aamLcw
ነቲ ጽሑፍ ፕሪንት ብምግባር ነቶም ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ከተርእይዎም ትኽእሉ
ነታ ጥብቆ ኣብ ወረቐት ጽሒፍኩም ነቶም ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ከተርእይዎም ትኽእሉ

ኣብ ሆስፒታል ምስ ከድኩም
•

•
•

እቶም ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ካርድ ናይ አንሹራንስ ካርድ ወይ መለለዪ ወረቐት አንተለኩም ክሕትኹም
ይኽእሉ እዮም፡፡ ወላውን ናይ አንሹራንስ ካርድ ወይ መለለዪ ወረቐት ኣይሃልወኩም ኣገልግሎት ጥዕና ክትረኽቡ
ይግበኣኩም አዩ፡፡ አንተኾነ ግን ዝኾነ መለለዪ መንነት አንድሕር ኣለኩም እሞ ከተርእዮም ጸገም ዘይብልኩም
እንተኽይኑ፡ ምሳኹም ክትማልእዎ ሓጋዚ አዩ።
ፍቓድኩም አንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ናይ ኢሚግረሽን ጉዳይኩም ኮነ መንበሪ ፍቓድኩም ምስቲ ሆስፒታል ይኹን
ዝኾነ ሰራሕተኛ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ከተካፍሉ ኣይትግደዱን።
ገለ ሆስፒታላት ተርጎምቲ ብቴለፎን የዳልዉ አዮም። ዘድልየኩም እንተኾይኑ ወይ ድማ ኣብ መንጎኹምን ኣብ
መንጎ’ቶም ሰራሕተኛታት ሆስፒታላትን ዘይምርዳአ አንድሕር ኣሎ፡ ተርጎምቲ ክቕርብልኩም ሕተቱ፡፡

ሓበሬታ ብዛዕባ ለበዳ COVID-19
መንግስቲ ኦንታርዮ ሓብሬታ ብዛዕባ COVID-19 ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣዳልዩ ኣሎ፡፡ንዝያዳ ሓብሬታ ኣብዚ ጥብቆ
ተወከሱ፡ https://bit.ly/2K6Prc1
ብከተማ ቶሮንቶ ዝተዳለወ ሓበሬታ ውን ኣሎ፡፡ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ህሉው ኩነታት ንምክትታልን ኣብዚ ጥብቆ
ተመልከቱ፡፡ https://bit.ly/2VqrGB2

ማእከላት መመርመሪ COVID-19
መርመራ ናይ COVID-19 ዝገብራ ፍሉያት መመርመሪ ማእከላት ኣለዋ፡፡ ገለ ቅጥዕታት ዘማልኡ ሰባት ጥራይ እዮም
መርመራ ዝግበረሎም።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ መርመራ ዝወሃበሉ ቦታታት፡ መን መርመራ ክግበረሉ ይኽልን መዓስ ክኽየድ እለዎን የብሉን፡
ኣብዚ ተወከሱ: https://bit.ly/2K6ELdf
ኣብ ናይ ቶሮንቶ COVID-19 መመርመሪ ማእከል ንኽትረኣዩ OHIP ኢንሹራንስ ኣየድልየኩምን አዩ፡፡ ክትከፍሉ
ኣይትሕተቱን ኢኹም፡፡ አንተድኣ ተመርሚርኩም፡ ነቶም ሰራሕተኛታት ናይተን መመርመሪ ማእከላት፡ ብዘይ ቁጽሪ ናይ
OHIP ብኸመይ ውጽኢት መርመራኹም ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ሕተትዎም።

ካልኦት ዘይክፈሎም ኣማራጺታት
ንኢንሹራንስ ዘይብሎም ሰባት ዘገልግል ፍሉይ ክሊኒክ
Developed by the Health Network for Uninsured Clients with support from the Toronto South
Local Immigration Partnership (TSLIP)

ኢንሹራንስ ንዘይብሎም ሰባት ብነጻ ኣገልግሎት ዝህባ ብዙሓት ክሊኒካት ኣብ ቶሮንቶ ኣለዋ፡፡ እዘን ክሊኒካት እዚኣተን
ንህጹጽ ረዲኤት ወይ ኢመርጀንሲ ኣይኮናን። ኣገልግሎት ክትረክቡ ከምትኽሉን አተን ክሊኒካት ናይ ስራሕ ሰዓታተን ስለ
ዝቀያየር ተኸፊተን ምህላወንን ንምርግጋጽ ቴለጎን ደውሉ።
ብኣካል
•

ክሊኒክ ምዕራባዊ ጫፍ ንኢንሹራንስ ዘይብሎም ብዘይ ብዘይ ቆጸራ - West End Non-Insured Walk-In
Clinic (መእተዊ ነጥቢ ኣብ ጎደና ጄን)
o 761 ጎደና ጄን፡ ካልኣይ ደርቢ (761 Jane Street, second floor)
o ሰኑይን ሓሙስን ካብ 3:00 ድ/ቐ- 6:30 ድ/ቐ
o ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ቴለ ደውሉ: 416-760-8677

•

ዋው ክሊኒክ - WOW Clinic (ረጄንት ፓርክ CHC)
o 465 ጎደና ምብራቓዊ ዳንዳስ (465 Dundas Street East)
o ረቡዕ 10ቅ/ቐ -12ድ/ቐ
o ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ቴለ ደውሉ:: 416-203-4506

•

ክሊኒክ
HIV)
o
o
o

ሰማያዊ ማዕጾ ንHIV ዝተለኽፉ ሰባት- ረጄንት ፓርክ CHC (Blue Door Clinic for people with
465 ጎደና ምብራቓዊ ዳንዳስ (465 Dundas Street East)
2ይትን 4ይትን ሰኑይ ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንግሆ ካብ 10ቅ/ቐ -12ድ/ቐ
ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ቴለ ደውሉ: 647-730-3222

ብቴለፎን ወይ ብኦንላይን
•

•

•

ናይ ካናዳ ማእከል ጥዕና ንስደተኛታት፡ ኮማዊ ወላንታዊ ክሊኒክ (Canadian Centre for Refugee and
Immigrant Health, Community Volunteer Clinic)
o ቴለ፡1-647-267-2176 መናውሒ ቁ. 1 ሰኑይ፡ ረቡዕን ዓርብን ካብ 9 ቅ/ቐ - 6 ድ/ቐ ወይ ሰሉስን
ሓሙስን ካብ 9 ቅ/ቐ - 8 ድ/ቐ
ምስልምና ናይ ምትሕግጋዝ ማእከል
o ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ኢመይል ተወከሲ: freeclinic@muslimwelfarecentre.com
o ወይ ድማ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ: https://bit.ly/2wAEmN4
ኤፍ.ሲ.ጀይ ናይ ስደተኛታት ክሊኒክ (FCJ Refugee Clinic)
o በዚ ቴለ 416-469-9754 ደዊልኩም ብመናውሒ ቁጽሪ 230 ናብ ሰራሕተኛ ኣገልግሎት ጥዕና
ከሕልፍኹም ሕተቱ
o ወይ ድማ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ: https://bit.ly/3a95gJV

ወላ’ውን ኣብዚ ግዜ’ዚ ናይ ኮማዊ ማእከል ጥዕና ተሓከምቲ አንተኾንኩም ብዘይ ክፍሊት ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ
ኢኹም፡ ወላ’ኳ ገለ ኣገልግሎታት ብቴለፎን ጥራይ ይህቡ እንተሃለዉ።

ናይ ኦንታርዮ ናይ ኢንሹራንስ ካርድ ክትቅበሉ ዘይግበኣኩም ወይ ድማ ኢንሹራንስ ካርድ
ዘይብልኩም እንተኾይኑ
Developed by the Health Network for Uninsured Clients with support from the Toronto South
Local Immigration Partnership (TSLIP)

•
•

ብዝኾነ ምኽንያት ኢንሹራንስ ካርድ ዘይብልኩም እንተኾይኑ፡ ኢመርጀንሲ ወይ ህጹጽ ረዲኤት ሓገዝ ካብ
ምርካብ ክዕንቅፈኩም የብሉን።
ወላውን እንሹራንስ ካርድ ክትቅበሉ ዘይግበኣኩም አንተኾይኑ፡ ኣብ ግዜ ለበዳ COVID-19 ኣብ ሆስፒታላት ናይ
ነጻ ኣገልግሎት ጥዕና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብኸመይ ናይ ኢንሹራንስ ካርድ ከተውጽኡ ትኽእሉ (ይግበኣኩም አንተኾይኑ)
•
•
•
•

ይግበኣኩም አንተኾይኑ፡ ብመንግስቲ ኦንታርዮ ዝምወል ኦንታርዮ ፕሮግራም መድሕን ጥዕና ወይ ድማ OHIP
ንወጻኢታት ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ክሽፍነልኩም ዝኽእል ኢንሹራንስ ካርድ ክጠልቡ ትኽሉ ኢኹም።
ብቑዓት ንኽትኮኑ፡ ግድን ዜግነት ናይ ካናዳ ወይ ድማ ቅቡል ናይ ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ክህልወኩም ኣለዎ።
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ንዝተዳለወ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጥብቆ ተወከሱ: https://bit.ly/2z0g7sE
ካብታ ዝሓተትኩምላ ወይ ኣፕላይ ዝገበርኩምላ መዓልት ኣትሒዙ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ክሽፍነልኩም ይኽእል።
ምኽንያቱ መንግስቲ ነቲ ናይ ሰለስተ ወርሒ ምጽባይ ግዜ፡ ብሰንኪ COVID-19፡ ደው ኣቢልዎ ኣሎ። አዚ
መምርሒ እዚ ለበዳ COVID-19 ምስተወደአ ክቕየር ይኽእል አዩ።
ቅድሚ 19 መጋቢት, 2020 ናይ ኢንሹራንስ ካርድ ክወሃበኩም ዝሓተትኩም: ወጻኢታትኩም ብOHIP
ይሽፈነልኩም አዩ፡ አንተኾነ ግን ነዚ ክዉን ንምግባር ናብ ሰርቪስ ኦንታርዮ በዚ ቴለፎን፡ 1-866-532-3161
ደዊልኩም ከሐድስዎ ሕተትዎም።

ናይ ኢንሹራንስ ካርድ ክወሃበኩም ዘይሓተትኩም እንተኾንኩም
ናይ ኢንሹራንስ ካርድ ክትወሃቡ ዝግበኣኩም እኳ እንተኾነ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ናብ ሰርቪስ ኦንታርዮ ክትከዱ ውሕስነት
ዘይስመዓኩም እንተኾይኑ፡ ኣብ ግዜ ለበዳ COVID-19 ኣብ ሆሲታል ኬድኩም ናይ ነጻ ኣገልግሎት ጥዕና ክወሃበኩም
ይኽእል አዩ።
•
•
•

ብኸመይ ናይ ኢንሹራንስ ካርድ ክትጠልቡ ትኽእሉ ንምርዳእ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ
https://bit.ly/2z0g7sE
ውሑዳት ቤት ጽሕፈታት ሰርቪስ ኦንታርዮ ክፉታት አዮም። ቅድሚ ምኻድኩም ደዊልኩም ኣረጋግጹ ክፉት
ምዃኑ
ናብ ቤት ጽሕፈት ሰርቪስ ኦንታርዮ ክትከዱ ዘይትኽእሉ አንተኾይንኩም፡ ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ ሰርቪስ ኦንታርዮ
መስመር ሓበሬታ በዚ ቴልፎን 1-866-532-3161 ደዊልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ።

ብዛዕባ እዚ ሰነድ’ዚ
•
•
•

አዚ ሰነድ’ዚ ብናይ ጥዕና መርበብ ንኢንሹራንስ ዘይብሉም ተገልገልቲ ዝተዳለወ እዩ። ንሕና ሰራሕተኛታት ናይ
ካብ መላእ ቶሮንቶ ዝተዋጻ ናይ ኣገልግሎት ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ማሕበራት ኢና። ንዝያዳ ሓበሬታ
ኣብዚ ተወከሱ: www.wellesleyinstitute.com/uninsured
ብዛዕባ ኣብዚ ሰነድ ዘሎ ሓብሬታ ዝኾነ ሕቶ ምስዝህልወኩም፡ በዚ ኢመይል’ዚ uninsuredTO@gmail.com
ጸሓፉልና። ብኽብረትኩም ኣበየናይ ከባቢ ናይ ቶሮንቶ ከምትነብሩ ሓብሩና
ንሕቶኹም መልሲ ዘይክህልወና ይኸእል አዩ፡ አንተኽነ ግን ብዓቕምና ክንፍትን ኢና። ሞያውያን እገልግሎት ጥዕና
ኣይኮናን። ብጉዳይ ህጹጽ ረዲኤት ወይ ብጉዳይ ሕክምናዊ ሕቶታት ናብዚ ኢመኤል ኣይትጽሓፉ። ብጉዳይ
ኢመርጀንሲ ወይ ህጹጽ ረዲኤት ናብ 911 ደውሉ ወይ ድማ ናብቲ ናባኹም ዝቐረበ ክፍሊ ህጹጽ ረዲኤት ኪዱ።

Developed by the Health Network for Uninsured Clients with support from the Toronto South
Local Immigration Partnership (TSLIP)

