ஒன்டாாிேயாவில் உடல்நலப் பராமாிப் :
அைத எப்ப த் ெதாடங்குவ
நீங்கள் ஒன்டாாிேயாவில் வசித்தால் அல்ல
உதவிைய எப்ப ப் ெபற் க்ெகாள்வ

என்ப

இ ந்தால், அைதத் ெதாடங்குவதற்கு இ
பற்றி ஒன்டாாிேயாவி
தகவல்கைள இர

ஒ

விைரவில் இங்கு இடம் மாறிவரத் தி டமி டால், ம த் வ
பற்றி உங்க

க்குக் ேகள்விகள் இ க்கலாம். அப்ப

சிறந்த இடமாக இ க்கும். ம த் வப் பராமாிப்ைபப்

ள்ள மக்கள் ேக கும் ெபா வான ேகள்விக

க்கு பதில்கைளக் கா

கள்.

பிரதான தைலப் களாக நாங்கள் ஒ ங்கைமத்தி க்கிேறாம். அைவ பின்வ மா :

•

ஒன்டாாிேயாவில் இ க்கும் உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதாகுதிையப் பற்றிய

•

எப்ப

இைணந் ெகா

, ம த் வ உதவிையப் ெபற் க்ெகாள்ள ஆரம்பிப்ப

இைணயதளத்தில் காணலாம். “ேவற்

ெமாழிகளில் தகவல்கள்” என்ற விைசப் ெபாறிைய

அ த்த ம். ஒன்டாாிேயாவில் ம த் வப் பராமாிப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்வ
ெதாிந் ெகாள்வதற்கான இைணப்ைப ம் இந்த இைணயதளம் உங்க

பற்றி ேமலதிகமாகத்

க்குக் ெகா க்கும்.

ஒன்டாாிேயாவில் ம த் வப் பராமாாிப் த் ெதாகுதிையப் பற்றிய
1. ஒன்டாாிேயாவில் உடல்நலப் பராமாிப் க்காக யா பணம் ெச
நீங்கள் ஒன்டாாிேயாவில் வசித்தால், உங்க
ேசைவக

த் வா ?

க்குத் ேதைவப்ப ம் அேநக ம த் வப் பராமாிப் ச்

க்குப் ெபா மக்களால் நிதி தவியளிக்கப்ப கிற . அதாவ , உங்க

வைத ம் அல்ல

அதன் ஒ

பகுதிைய அரசாங்கேம ெச

க்கான ெசல

த் ம். ேசைவகள் பின்வ வனவற்ைற

உ ப த் ம்:
•

உங்கள் கு ம்ப ம த் வ மற் ம் ம த் வ நி ண களின் சந்திப் கள்

•

அ ைவச் சிகிச்ைச மற் ம் ம த் வமைனயில் தங்கியி த்தல் உ பட, ெப ம்பாலான
அ ப்பைட மற் ம் அவசரச் சிகிச்ைச நிைல ம த் வப் பராமாிப் ச் ேசைவகள்
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இந்தச் ேசைவக
ஏற்பா

க்கு க டணம் ெச

த் வதற்காக, ஒன்டாாிேயா, Ontario Health Insurance Plan

ெசய்தி க்கிற . ஒன்டாாிேயாவி

ள்ள ெப ம்பாலான மக்கள் இந்தத் தி டத்ைத அதன்

க்கப் ெபயரான OHIP என்பதாக அைழக்கின்றன . ஒன்டாாிேயா பிரைஜகள் வாிகைளச்
ெச

த் ம்ேபா , அவற் ள் ஒ

பகுதி, உடல்நல ேசைவக்குச் ெச

ெச

த்தப்ப கிற . OHIP தி டத் க்கு ப வதற்காக, நீங்கள் அதில் இைணந்

பின் ம த் வ கள் மற் ம் ேவ
ேசைவக

த் வதற்காக இந்தத் தி டத் க்குச்

ம த் வப் பராமாிப்பளிப்பவ கள் உங்க

க்காக OHIP இடம் க டணச் வ

ெகாள்ளேவ

க்கு அளிக்கும்

ப்பா கள்.

குறிப் : OHIP க்கு நீங்கள் தகுதியற்றவரானால், ஒன்டாாிேயாவில் இ க்கும்ேபா
உடல்நலப் பராமாிப் ச் ெசலைவ நீங்கேள ெசய்யேவ

ம். அல்ல

வாங்குவ பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கலாம். தனியா காப்

டன், ஒ

ம த் வப் பராமாிப் ச் ெசல கைளச் ெசய்வதற்காக, அவ க
ெச த்
ேசைவக

உங்கள் ெசாந்த

தனியா உடல்நல காப்
நி வனத் க்கு, குறிப்பி ட சில

க்கு ஒ

மாதாந்தர க டணத்ைதச்

கள். நீங்கள் OHIP க்குத் தகுதியானவ களாக இ ந்தா ம், அவ கள் ெச த்தாத சில
க்காகத் தனியா காப்

2. ஒன்டாாிேயா உடல்நல காப்
ெச

ம்.

ைட ம் நீங்கள் உபேயாகிக்கலாம்.

த் தி டத் க்கு Ontario Health Insurance Plan (OHIP) யா பணம்

த் வா கள்?

OHIP என்ப

ஒன்டாாிேயா க்காக அரசாங்கத்தால் இயக்கப்ப ம் உடல்நலத் தி டம். இதற்கு

ஒன்டாாிேயாவில் கு யி ப்பவ கள் மற் ம் வியாபாாிகளினால் ெச

த்தப்ப ம் வாிப்பணத்தினால்

நிதி தவியளிக்கப்ப கிற .

3. என்ன வைகயான ம த் வ ேசைவகைள ஒன்டாாிேயா உடல்நலக் காப்

த் தி டம் Ontario Health

Insurance Plan (OHIP) வழங்குகிற ?
ஒன்டாாிேயாவில் நீங்கள் ெபற் க்ெகாள்

ம் அ ப்பைட ம த் வ மற் ம் அவசர சிகிச்ைச நிைல

ேசைவகள் ெப ம்பாலானவற்றிற்கு, ம த் வாீதியான காரணங்க
ேதைவப்ப ம்ேபா

OHIP க டணம் ெச

க்காக அைவ உங்க

க்குத்

த் கிற . OHIP இனால் நீங்கள் ெபற் க்ெகாள்ளக்

ய

ேசைவகைள பின்வ ம் அ டவைண த கிற :

2

OHIP பின்வ வனவற்றிற்காகப் பணம்

OHIP பின்வ வனவற்றிற்காகப் பணம்

ெச

ெச

த் ம்:

• கனடா நா

ல் நீங்கள் ெபற் க்ெகாள்

ம்

• ஒப்பைன அ ைவச் கிகிச்ைச ேபான்ற

ெப ம்பாலான அ ப்பைட ம த் வ

அநாவசியமான ேசைவகள்

மற் ம் அவசர சிகிச்ைச நிைல ேசைவகள் ம த் வக் காரணங்க
உங்க

• ம ந் க் குறிப் ள்ள ம ந் ப் ெபா

க்காக அைவ

வசிக்கும்ேபா

பாிேசாதைனகள்

க்கு ெவளிேய

• இல்லப் பராமாிப் ேசைவகள், அம் லன்

நீங்கள் ெபற் க்ெகாள்

ம்

ேசைவகள் மற் ம் ஒன்டாாிேயா க்கு

சில அவசர நிைலச் சிகிச்ைசச் ேசைவகள்.
நீங்கள் கனடா நா

கள்,

பல் பராமாிப் மற் ம் ெப ம்பாலான க

க்குத் ேதைவப்ப ம்ேபா

• நீங்கள் கனடா நா

த்தா :

ெவளிேய நீ

ட-காலப் பராமாிப்

க்கு ெவளிேய

வசிக்கும் கால அளைவப் ெபா த்ததில்
குறிப்பி ட சில விதி ைறகள்
ெசயற்ப த்தப்ப ம்.

ம த் வ உதவிக்கா இைணந் ெகா

அைதத் ெதாடங்குவ

4. உடல்நலப் பராமாிப் க்காக, ஒன்டாாிேயாவின் உடல்நலக் காப்
வி

ணப்பிக்க

எப்ப

த் தி டத்தின்

லமாக நான்

மா Ontario Health Insurance Plan (OHIP)?

OHIP க்கு வி

ணப்பிப்பதற்கு, கீேழ ெகா க்கப்ப

பதிலளிக்க

ந்தவ களாக இ க்கேவ

ள்ள

ன்

ேகள்விக

க்கு நீங்கள் ‘ஆம்’ என

ம்:

•

உங்கள் பிரதானமான இல்லம் அல்ல

•

நீங்கள் ஒன்டாாிேயாவில் வசித்த

வசிப்பிடம் ஒன்டாாிேயாவிலா?

தல் ஆ

மாதங்களில், 30 நா க

க்குக் குைறவாக ெவளிேய

வசித்தீ களா?
•

ஏதாவ

12-மாதக் காலப்பகுதியில் குைறந்த

153 நா களாவ

ஒன்டாாிேயாவில்

வசித்தீ களா?
குறிப்பி ட ேவ

சில நிபந்தைனக

OHIP க்குத் தகுதிெபற மா
•

ஒ

வி ந்தின அல்ல

•

அகதி அந்த

ம் ெபா ந் ம். உதாரணமாக, பின்வ ம் நிைலைமகளில் நீங்கள்

கள்:
ற் லாப் பயணி

த்ைதக் ேகா பவ

3

ஏதாவ

•

12-மாதக் காலப்பகுதியில் 153 நா க

க்கு ேமலாக ஒன்டாாிேயா க்கு ெவளிேய

வசித்தி ந்தால்
இங்ேக, உங்கள்

•

தல் 183 நா களில் 30 நா க

க்கு ேமலாக ஒன்டாாிேயா க்கு ெவளிேய

வசித்தி ந்தால்
ஒ

•

ெவளிநா

OHIP க்கு யா வி

மாணவ அல்ல , சில நிைலைமகளில், ஒ
ணப்பிக்க

ம் என்ப

ெவளிநா

ப் பணியாள

பற்றி, இைணயதளத்தில் ேமலதிகமானவற்ைற நீங்கள்

கற் க்ெகாள்ளலாம்.

குறிப் : நீங்கள் ஒன்டாாிேயா க்குப் திதாக வந்தி ந்தால், OHIP உங்கள் ம த் வச் ெசலைவச்
ெசய்வதற்கு

ன் -மாதக் காத்தி ப் க் காலம் இ க்கிற . ஆயி

ெசன்ற டேனேய OHIP அ ைடக்காக வி

ணப்பிப்ப

காலத்ைதச் சாி ெசய்வதற்காக, தனியா காப்

5. ஒன்டாாிேயாவின் உடல்நலக் காப்
நான் எப்ப
உங்க

வி

நல்ல ேயாசைன. காத்தி ப் க்

ைட வாங்குவ

த் தி டத் க்காக Ontario Health Insurance Plan (OHIP)

க்கு மிக அ காைமயி
வி

க்கும் ச

ஒன்டாாிேயா – ServiceOntario அ

ணப்பிக்கேவ

ஒன்டாாிேயா உடல்நலக் காப்
த்தி ெசய்யேவ
அல்ல

•

ஒ

வலகத் க்கு நீங்கள்

ம்.

ணப்பிப்பதற்கு நீங்கள் பின்வ வனவற்ைறச் ெசய்யேவ
•

பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கலாம்.

ணப்பம் ெசய்வ ?

ேநர யாகச் ெசன்
வி

ஒ

ம், நீங்கள் அங்கு

திக்காகப் பதி

ம். பாரத்தின் ஒ

ம்:

ெசய்வதற்கு (பாரம் 0265-82) ஒ

பிரதிைய ேச வி

ஒன்டாாிேயா அ

பாரத்ைதப்

வலகத்தில்,

பிரதிைய இைணய தளத்தில் நீங்கள் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.

உங்கள் அைடயாளத்ைத நி பிப்பதற்கு, நீங்கள் ஒன்டாாிேயாவில் வசிக்கிறீ கள் என்பைத
நி பிப்பதற்கு மற் ம் கு வர த் ேதைவகைளப்

த்திெசய்கிறீ கள் என்பைதக் கா

பிப்பதற்கு

அசல் ஆவணங்கைள வழங்க ம்.
6. ஒன்டாாிேயாவின் உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதாகுதியின்
நான் என்ன ெசய்யேவ

ம்?

நீங்கள் ம த் வ உதவிக்காகச் ெசல்
கா
காப்

பிக்கேவ

லமாக எனக்கு உதவி ேதைவப்ப ம்ேபா

ம்ேபா

உங்கள் ஒன்டாாிேயா உடல்நல அ ைடையக்

ம். உங்கள் உடல்நலப் பராமாிப் ேசைவக

த் தி டத்தால் (OHIP) பணம் ெச

க்கு ஒன்டாாிேயா உடல்நலக்

த்தப்ப வதற்கு உங்க

க்கு உாிைமயளிக்கப்ப

க்கிற

4

என்பைத இந்த அ ைட நி பிக்கும். நீங்கள் இந்தத் தி டத்தில் இைணக்கப்ப ம்ேபா
ெபற் க்ெகாள்

அ ைடையப்

கள். அ ைடைய எப்ேபா ம் ைகவசம் ைவத் க்ெகாள்ள ம்.

உதவிக்காக எங்ேக ேபா

கள்? அ

உங்க

க்குத் ேதைவப்ப ம் உதவியின் வைகையப்

ெபா த்தி க்கிற . உங்கள் உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதாி கைளப் பின்வ ம் அ டவைண த கிற :
உடல்நலப் பராமாிப்
பற்றிய ெதாி கள்

உங்க

…. என்றால் என்ன

ஒ

க்குத்

ேதைவப்ப ம்ேபா …

ெட ெஹல்த்

இ

இலவசமான, அந்தரங்கத்

(1-866-797-0000)

ெதாைலேபசிச் ேசைவ. உடல்நலம்

என்பைதத் தீ மானிப்பதற்கு பகல்

பற்றிய ஆேலாசைன அல்ல

அல்ல

ெபா

உடல்நலத் தகவல்கைளப்
ெபற் க்ெகாள்ள ஒ

நீங்கள் என்ன ெசய்யேவ

இரவில் எந்த ேநரத்தி

ம்

உதவி ேதைவப்ப ம்ேபா :

பதி

ெசய்யப்ப ட தாதிைய நீங்கள்

ம்



உங்கைள நீங்கேள
பராமாித் க்ெகாள்ள ம்

அைழக்கலாம்.


உங்கள் ம த் வ டன் ஒ
சந்திப் த் தி டத்ைத
ஏற்ப த்த ம்

 கிளினிக் ஒன் க்குச் ெசல்ல ம்
 ஒ

ச

க ேசைவ

நிைலயத்ைதத் ெதாட
ெகாள்ள ம்
 ஒ

ம த் வமைன அவசரச்

சிகிச்ைச நிைல அைறக்குச்
ெசல்ல ம்

ம த் வ கள் மற் ம்

இ

ேவ

மற் ம் தாதிகைள உ ப த் ம்.

கு ம்ப

உடல்நலப்

உங்கள் கு ம்ப ம த் வ

அவ கள் கு ம்ப ம ந் கள்,
ேநாய்கைளக் க

பி த் ச்

அவசர நிைலயற்ற
நிைலைமகளில் உங்க

க்குப்

பராமாிப் த் ேதைவப்ப ம்ேபா
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உடல்நலப் பராமாிப்
பற்றிய ெதாி கள்
பராமாிப்பளிப்பவ கள்

உங்க

…. என்றால் என்ன

க்குத்

ேதைவப்ப ம்ேபா …

சிகிச்ைசயளித்தல், எல்லா வய
ேநாயாளிகளின் உடல்நல
ஒ ங்கீனங்கள் மற் ம் காயங்கள்
ேபான்றவற்றில் கவனத்ைத
ஒ

கப்ப த் வ .

கு ம்ப உடல்நலக்

உ ப்பினராகச் ேச ந்தி க்கும்

கு க்கள்

ேநாயாளிக

க்கு

ந்தள

மிக

அதிகமான தர ள்ள பராமாிப்ைப
அளிப்பதற்காக, ஒ

கு ம்ப

அவசர ம த் வ நிைலயல்லாத
நிைலகளில் உங்க

க்குப்

பராமாிப் த் ேதைவப்ப ம்ேபா

உடல்நலக் கு , ேவ ப ட
உடல்நலப் பராமாிப்பாள கைளக்
ஒன் ேச ப்பா கள். கு க்கள்,
உடல்நல பராமாிப் ப் ெதாி கள்
பலவற்ைற உங்க

க்கு

அளிப்பதற்காக தாதிகள் மற் ம்
ேவ
ெகா

ெதாழில் ெநறிஞ கைளக்
ப்பா கள்.

விேசட தாதித்

இந்த கிளினிக்குகளில், அ ப்பைட

ெதாழில்

ம த் வப் பராமாிப்ைப நீங்கள்

ம த் வ இல்ைல மற் ம்

ெசய்பவ களின்

ெபற் க்ெகாள்ளலாம் மற் ம்

அ ப்பைட ம த் வப் பராமாிப்

கிளினிக்குகள்

ஆேராக்கியமாக இ ப்ப

ேதைவப்ப டால்

ேநாய்கைளத் த ப்ப

மற் ம்

க்கு ஒ

கு ம்ப

பற்றி ம்

கற் க்ெகாள்ளலாம். உங்க
ேதைவப்படக்

உங்க

க்குத்

ய ேவ

ேசைவகள் மற் ம் ச தாயஅ ப்பைடயிலான தி டங்கைளப்
பற்றி அறிந்

ெகாள்ள ம்
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உடல்நலப் பராமாிப்
பற்றிய ெதாி கள்

உங்க

…. என்றால் என்ன

க்குத்

ேதைவப்ப ம்ேபா …

கிளினிக்குகள் உங்க

க்கு உதவி

ெசய் ம்.

ச

க உடல்நல

ைமயங்கள்

தனிப்ப டவ கள், கு ம்பங்கள்

பின்வ வன ேபான்ற தைடகள்

மற் ம் ச தாயங்க

காரணமாக, உடல்நலப்

க்கு உடல்

நலம் மற் ம் உடல்நல

ன்ேனற்றத்

பராமாிப்ைபப்

தி டங்கைள ைமயங்கள்

ெபற் க்ெகாள்வதில்

அளிக்கின்றன.

பிரச்சிைனகள் ஏற்ப ம்ேபா :
 ெமாழி
 கலாச்சாரம்
 உடல்ாீதியான அங்க னங்கள்


டற்ற நிலைம

 வ ைம
 ெதாைல

ரத்தி

ள்ள

இ ப்பிடங்கள்

ேவாக்-இன் மற் ம்

இ , சாதாரணமான , அவசர

அ

ம த் வ நிைலயற்ற ேதைவக

வலக

ேநரத்திற்குப் பிந்திய

நீங்கள் பராமாிப்ைபப்

மணி ேநரங்களில்

ெபற் க்ெகாள்ளக்

ெசயற்ப ம்

ம த் வமைனைய

கிளினிக்குகள்

அ ப்பைடயாகக் ெகா

அவசர ம த் வ நிைலயற்ற
க்கு

நிைலைமகளில் உங்க

க்குப்

பராமாிப் த் ேதைவப்ப ம்ேபா .
ய,

ராத ஒ

சிகிச்ைச நிைலயம். சிகிச்ைச நிைலய
அ

வலக ேநரங்கள் ெப ம்பா

ம்,

மாைல மற் ம் வார இ தி நா கள்
வைர நீ க்கப்ப

க்கும்.
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உடல்நலப் பராமாிப்

உங்க

…. என்றால் என்ன

பற்றிய ெதாி கள்

ெப ம்பா

ம், ஒ

க்குத்

ேதைவப்ப ம்ேபா …
சந்திப் த் தி டம்

இல்லாமேலேய நீங்கள் உள்ேள
ெசல்லலாம்.

அவசரப் பராமாிப்

அவசர ம த் வப் பராமாிப்

அவசர சிகிச்ைச ேதைவப்படாத,

ைமயம்

நிைலயங்கள் உயிைர அச்

த் ம்

நிைலைமகள் அல்லாதேபா

பகல்

ேநரங்களில், மாைலயில் மற் ம்
வார இ தி நா களில் உதவி
அளிக்கும். இந்த ைமயங்கள்,

மிகச் சிறிய அல்ல

சிக்கலற்ற

நிைலைமகளில் உங்க

க்கு

உடன யான பராமாிப் த்
ேதைவப்ப ம்ேபா .
உதாரணமாக: க

காயங்கள்,

கள், அவயவங்கள்

றிதல்,

அ ைவச் சிகிச்ைச தவிர, மற்ற

எக்

எல்லா வைகயான ேசைவகைள ம்

பாிேசாதைனகள் ேபான்றைவ.

ேரக்கள் மற் ம் ஆய்

டப்

அளிக்கும்.

7. ஒன்டாாிேயாவி

ள்ள உடல்நலப் பராமாிப் த் ெதாகுதிையப் பயன்ப த் வ

ேகள்விகள் இ க்கின்றன. நான் யாைர அைழக்க
காைல 8:30
ெசய்ய
•

ம். பின்வ ம் எ

ஒன்டாாிேயாைவ இன்ஃேபாைலனில் ெதாட
மற் ம் ேவ

20 ெமாழிகளில் உங்க

க்கு உதவி

ைண அைழக்க ம்:

1-866-532-3161
ைவ 1-800-387-5559

•

•

ம்?

தல் மாைல 5:00 மணிவைர ேச வி

ெகாள்ள ம். பணியாள களால் ஆங்கிலம், பிெர

சம்பந்தமாக எனக்குக்

ெடாெரான்ேடாவில்,

இங்கு ேம

ைவ 416-327-4282

மதிகத்ைத இைணயத்தளத்தில் கற்கலாம் health.gov.on.ca
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