
هيلث كونيكت اونتاريو

متاح 24 ساعة يومياً، و7 أيام أسبوعياً

خدمة هاتفية مجانية وسرية

يمكنكم الحصول عىل استشارة طبية او معلومات صحية 

يمكنكم مسح رمز االستجابة السريعة عىل اليمين لتفاصيل أكثر، 

                          أو يمكنكم االتصال بالرقم اآلتي: 811 

هيلث كير كونيكت يحيل المقيمين في اونتاريو الذين ليسوا في قوائم

المسجلين لدى طبيب الصحة العام أو الممرض المسجل إىل طبيب صحة عام أو

ممرض مسجل قد يقبل مرضى جدد.

يمكنكم االتصال بالرقم االتي 1-800-445-1822 أو يمكنكم التسجيل عن طرق

مسح رمز االستجابة السريعة عىل اليسار.

أين تذهبوا للحصول عىل الرعاية في نورث يورك

ألن إذا كنتم مسجلين لدى طبيب صحة عام أو ممرض معتمد، تواصلوا معهم أوالً 

العديد منهم يوفروا الرعاية الطبية لمرضاهم بعد ساعات العمل.

العثور عىل موفر الرعاية األولية (طبيب عائلة او ممرض)

إذا لم يكن لديكم مقدم رعاية أولية أو إذا تعذر الوصول ألحدهم، يمكنكم زيارة
عيادة طبية تستقبل المرضى دون مواعيد

عيادة طبيب الصحة العام في نورث يورك بعد ساعات العمل (عيادة دخول مباشر)
(walk-in clinic –

الموقع: مركز تسوق باي ڨيو ڨيلدچ 

2901 جادة باي ڨيو، الطابق األرضي من لوبلوز 
يمكنكم االتصال بالرقم اآلتي: 6338-491-416

للحصول عىل قائمة من العيادات الطبية األخرى التي تستقبل المرضى دون مواعيد

في نورث يورك، الرجاء مسح رمز االستجابة السريع عىل اليمين.

 
الخط الساخن لخدمات مساعدة كبار السن في نورث يورك

وأكثر)  لمعلومات أكثر عن خدمات الصحة والرعاية المجتمعية لكبار السن (عمر 65 عاماً 

يمكنكم االتصال بالرقم اآلتي: 5200-447-416

TTY: 1-866-797-0007

https://healthconnectontario.health.gov.on.ca/static/guest/home
https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner
https://www.northyorkfamilyphysiciansafterhoursclinic.ca/


قسم الطوارئ في المستشفى

هل تشعرون بالقلق بشأن أعراض السعال والبرد واإلنفلونزا 

بما في ذلك التهاب الحلق واالزدحام والحمى؟

يمكنكم مسح رمز االستجابة السريعة عىل اليمين

للمواقع، ساعات العمل والحجز عبر اإلنترنت.

) – ليس متاح لتلقي اللقاحات أو الفحوصات الروتينية لألطفال (حتى سن 18 عاماً

عيادة ما بعد ساعات العمل لألطفال 
 1100 جادة شيپيرد في الشرق

يمكنكم االتصال بالرقم اآلتي: 5000-250-416

عيادة الرعاية العاجلة كيد إي كير·
 491 جادة أجلينتون في الغرب

 يمكنكم االتصال بالرقم اآلتي: 6696-860-416
 

كيد كرو

مع طبيب أطفال المواعيد االفتراضية متاحة 7 أيام اسبوعياً 

جاهز لالستدعاء.

يمكنكم االتصال بالرقم اآلتي: 5437-654-416

 

إذا كنتم مصابين بمرض خطير أو تمرون بإصابة شديدة أو في

ظروف تهدد حياتكم، عليكم الذهاب اىل قسم طوارئ شارلوت

ولويس ستاينبيرج في مستشفى نورث يورك العمومي

.(4001 شارع ليزلي) أو قسم الطوارئ ألقرب مستشفى لديكم

 

لتفاصيل أكثر عن متى يمكنكم زيارة قسم الطوارئ،

يمكنكم مسح رمز االستجابة السريع عىل اليسار.

يمكنكم حجز موعد في عيادة حيث سيتم فحصكم وتقييم

حالتكم عىل يد طبيب أو ممرض وتوفير عالج ووصفات

طبية عند الحاجة.

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

