
Health811
بھداشت انتاریو 7 روز ھفتھ و 24 ساعت در دسترس است

تماس تلفنی رایگان بوده وحریم خصوصی شما حفظ می گردد.

برای توصیھ ھای بھداشتی از طریق پرستار رجیستر شده ارایھ می شود.

جزییات بیشتر لطفا کد را اسکن نموده یا با شماره زیر تماس بگیرید

811 / TTY: 1-866-797-0007

بمراجعینی کھ در انتاریو زندگی می کنند و ھنوز دکتر خانواده ندارند را بھ

مراکزی کھ بیمار جدید می پذیرند را معرفی می کند

شما میتوانید با شماره 1822-445-800-1 تماس بگیرید یا از طریق اسکن

کد ھلت کر کانکشن ارتباط برقرارکنید

برای مراقبتھای پزشکی در نورت یورک بھ کجا مراجعھ کنیم؟

شما ابتدا باید با دکتر خانواده یا یا پرستار مربوطھ برای توصیھ ھای فوری تماس بگیرید

برای یافتن یک مراقبت کننده پزشکی - دکتر خانواده یا پرستار

(walk-in) اگر شما ھنوز یک ارائھ دھنده مراقبت ھای اولیھ ندارید میتوانید بھ کلینیکھای
مراجعھ کنید.آدرس یکی از آنھا بھ شرح زیر است

برای سایر کلینیکھا لطفا کد را اسکن نمایید

 کلینیک دارای پزشک خانوادگی پس از ساعات کاری North York  (کلینیک پذیراى همگان)

(Loblaws طبقه همکف) Bayview خیابان Bayview Village 2901 مکان: مرکز خرید

تماس بگیرید: 6338-491-416

برای اطالع از لیست کلینیک های پذیراى همگان، کد QR سمت راست را اسکن

کنید

پشتیبانی خدمات سالمندان - برای کسب اطالعات در مورد خدمات بھداشتی و

مراقبت از

جامعھ برای سالمندان - سن 65 + در نورت یورک با خط تلفن زیرتماس بگیرید

416 447 5200

https://healthconnectontario.health.gov.on.ca/static/guest/home
https://www.northyorkfamilyphysiciansafterhoursclinic.ca/
https://www.northyorkfamilyphysiciansafterhoursclinic.ca/
https://www.northyorkfamilyphysiciansafterhoursclinic.ca/
https://www.northyorkfamilyphysiciansafterhoursclinic.ca/


اورژانس بیمارستان

نگران سرفھ، عالئم سرماخوردگی و آنفوالنزا مانند از جملھ گوش درد، گلو درد، و تب

ھستید؟

برای کسب اطالعات درباره مکان ها، ساعات کاری و

رزرو آنالین، کد QR سمت راست را اسکن کنید.

برای کودکان تا 18 سال و برای نیاز ھای ضروری کھ شامل واکسیناسیون یا

معاینھ روتین نمی شود میتوانید بھ کلینیکھای زیر مراجعھ کنید

کلینیک پس از ساعات کاری کودکان

Sheppard Ave 1100. شرق.
تماس بگیرید: 5000-250-416

 

kidEcare کلینیکمراقبت فوری 
Eglinton Ave 491. غرب.

تماس بگیرید: 6696-860-416
 

Kidcrew
وقت های معاینه مجازی 7 روز هفته با پزشک کودکان آماده به

خدمت در دسترس است.

تماس بگیرید: 5437-654-416

Iاگر بیماری جدی دارید یا زخمی شده اید، یا یک وضعیت مرگبار
بروید North York Generalو تهدیدکننده جانی دارید، به

 Hospital's Charlotte & Lewis Steinberg Emergency
(4001 Leslie St.) یا بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان به

 خودتان.محل

برای کسب اطالعات درباره زمان رفتن به بخش

اورژانس، کد QR سمت چپ را اسکن کنید.

از طریق اسکن کد میتوانید وقت مالقات با دکتر یا پرستار
را بگیرید و چنانجھ

بھ دارو نیاز داشتھ باشید برای شما نسخھ صادر می گردد

https://kidsafterhoursclinic.ca/
https://kidecare.kindercarepediatrics.ca/
https://kidecare.kindercarepediatrics.ca/
https://kidcrew.com/
https://nygh.on.ca/areas-care/emergency-care
https://nygh.on.ca/areas-care/emergency-care

