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اپنی کميونٹيوں ميں بہتر طور پر نگہداشت کسی ماؤس کی معمولی کلک کے ذريعہ يا اسمارٹ فون کو چهو کر آنٹيريو کے باشندے 

 صحت کے اختيارات سے متعارف  ہو سکتے ہيں۔
 

صوبے نے نگہداشت صحت کے اختيارات کی ويب سائٹ کا از سرے نو افتتاح کيا ہے جو آنٹيريو کے تمام باشندوں کو نگہداشت 
 :ريب ہيں، جس ميں شامل ہيںصحت کی ان خدمات کو ڈهونڈنے ميں تعاون کرے گی جو ان کے گهر کے سب سے ق

 
 غذائيات جو يناس ميں شامل ہيں ڈاکٹر، نرس پريکٹيشنرس، رجسٹرڈ نرسيں، سماجی کارکنان اور ماہر – فيملی ہيلته ٹيمز 

 نگہداشت صحت تک بے رکاوٹ رسائی فراہم کرنے کے ليے ايک جماعت کی حيثيت سے مل کر کام کرتے ہيں
لوگ رجسٹر شدہ نرس سے صحت سے  يہ، چوبيس گهنٹے کی ٹيلی فون سروس ہےايک مفت، خف – ٹيلی ہيلته آنٹيريو 

 متعلق مشورہ يا صحت سے متعلق عمومی معلومات حاصل کرنے کے ليے کال کر سکتے ہيں
بيماريوں کی روک تهام کو فروغ دينے اور صحت مند زندگی جينے کے ليے مسلسل  – ليڈ کلينکس-نرس پريکٹيشنر 

 يںنگہداشت فراہم کرتے ہ
 سالئی اور بهينگاپن جيسی غير خطرناک حالتوں کے ليے فوری کیآنکه ميں چوٹ، زخم  –  فوری نگہداشت مراکز 

  اور ليباريٹری خدمات تک رسائی بهی فراہم کرتے ہيں۔ نگہداشت فراہم کرتے ہيں اور ايکس رے
  غير ہنگامی حالتوں ميں نگہداشت فراہم کرتے ہيں – واک ان کلينکس 

 
و ترقی يافتہ اس ويب سائٹ ميں ديگر بآسانی استعمال ميں آنے والے ذرائع بهی شامل ہيں جو آنٹيريو کے باشندوں کے از سرے ن

ہيلته کيئر کنکٹ جو ان کی کميونٹی ميں ڈاکٹر يا  ليے اپنی ضرورت کی نگہداشت صحت کے حصول کو آسان تر بناتے ہيں، مثال
 وقات انتظار کی تعيين کے  ليے قابل تفتيش ذريعہ پانے ميں لوگوں کا تعاون کرتا ہے۔اور جراحتی ا  ERنرس پريکٹيشنر اور مقامی

 
کرنے کے ليے ويب سائٹ آنٹيريو کے نو واردين کا صوبے کے نظام نگہداشت صحت کی صحيح تالشی سيکهنے ميں تعاون 

 مختلف زبانوں ميں فراہم ہيں26  جومعلومات فراہم کرتی ہے
 

تيارات کو جاننے سے آنٹيريو کے باشندوں کو اپنی ضرورتوں کے ليے بہترين نگہداشت صحت خدمت کے انتخاب کا موقع اپنے اخ
فيصد کا تعلق کم فوری يا غير فوری حالتوں  40 ملے گا، ہنگامی کمروں پر دباؤ کم ہوگا۔ ايمرجنسی روم کے تمام دوروں کے تقريبا

 جا سکتا ہے۔سے ہوتا ہے جن کا اور کہيں عالج کيا 
 

صحيح نگہداشت صحت سے آنٹيريو کے باشندوں کو جوڑنا مريضوں کے ليے معيار اور ذمہ داری کو بہتر بناتے وقت نگہداشت 
 صحت خدمات تک مزيد رسائی فراہم کرنے کے حکومت کے اوپن آنٹيريو پالن کا ايک حصہ ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتباس
 

اہم کر رہے ہيں جن کو انہيں گهر کے قريب نگہداشت صحت پانے ميں اور انہيں دستياب  فرہم آنٹيريو کے باشندوں کو ايسے ذرائع''
تمام اختيارات کے بارے ميں جاننے کے ليے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نگہداشت صحت کے نظام تک صحيح طور پر پہنچنے کو حتی 

جاننے کے ليے آنٹيريو کے باشندوں کو با اختيار االمکان آسان بنانا چاہتے ہيں اور اپنے نگہداشت صحت کے نظام کو بہتر طور پر 
 ''بنانا چاہتے ہيں۔



 
 طويل مدتی نگہداشت وزير صحت و، (Deb Matthews)ڈيب ميتهيوز   --

 
 جلد حقائق 

 
   کے مقابلہ ميں کسی فيملی ڈاکٹر سے منسلک ہو چکے ہيں۔2003 ايک ملين مزيد آنٹيريو کے باشندے  
کا اضافہ %21.4 تک بڑه چکی ہے جو  6,052 سے 4,987 ميں2009  تعدادکی  IMGs سے آنٹيريو ميں 2003 

کے ليے مزيد تربيت کی پوزيشن اور جائزے پيش  IMGs ہے۔ آنٹيريو فی الحال تمام ديگر صوبوں کے مقابلہ ميں
 کرتا ہے۔

 ptionshealthcareo/ca.ntarioo ملين وزٹ 1  5.ميں افتتاح ہوا تها۔ ويب سائٹ کو آج تک2009 فروری ا اصالک
  موصول ہوئے ہيں۔

 
 مزيد جانيں

 
Health Care Options  ويب سائٹ ديکهيں 

  
 

  4388-327-416  ، دفتر وزارت،(Neala Barton) رٹنانيال ب
 ،، وزارت صحت و طويل مدتی نگہداشت(David Jensen) نسنڈيوڈ جي

416-314-6197 

 

 


