ቀዳሚእንክብካቤ እና የ ጤና መድኅን ዋስትና
(Primary Care and Health Insurance)

ወደ ቶሮንቶ እንኳን ደህና መጡመረጃ
(Welcome to Toronto Package)
ቀዳሚ እንክብካቤ መስጫምንድን ነ ው?
ቀዳሚ እንክብካቤ ከጤና እንክብካቤ ጋር የመጀመሪያ ግንኙነትዎ ነው ። ይህ አብዛኛውን የ ጤና ችግሮችን የ ሚታከሙ
በት ቦታ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ
በቤተሰብ የ ሃኪምቢሮ ውስጥ ይከናወናል። አብዛኛውቀዳሚ እንክብካቤ ጤናማእንዲሆኑ እርስዎን ለመርዳት እና የ ጤና እክል እንዳይገ ጥሞት እርግጠኛ
ለመሆን እንክብካቤውየ ሚሰጠውበጋራ በሚሰራ ቡድን ነ ው። ጤናማእንዲሆኑ ስለሚጠብቅዎት እና ከሌሎች አገ ልግሎቶች ጋር እርስዎን ለማገ ናኘት የ ቤተሰብ
ሃኪምእንዲኖርዎት አስፈላጊ ነ ው።

ሃኪምጋር ለመቅረብ መክፈል አለብኝ?
አብዛኛውን ጊዜ አይከፍሉም።
በኦንቴሪዮ ውስጥ ለጤና መድኅን ዋስትና ሦስት አማራጮች አሉ፡
1. የ ኦንቴሪዮ የ ጤና መድኅን ዋስትና ዕቅድ (Ontario Health Insurance Plan, OHIP) -"የ ጤና ካርድ"
ይህ በኦንቴሪዮ ለሚኖሩ ሰዎች፣ በኦንቴሪዮ መንግሥት የ ተከፈለ ነ ጻ የ መድኅን ዋስትና ነ ው። ይህ አብዛኛውሰዎች ያላቸውነ ው። ሃኪሞች ጋር ለመቅረብ፣
በሆስፒታል ለመታየ ት እና አብዛኛውን የ ላብራቶሪ ምርመራዎችን ይሸፍናል።ሀመድኃኒቶችን፣ የ ጥርስ ህክምናን፣ ወይምየ ዓይን ህክምናን አይሸፍንም።
ዕድሜያቸውከ18 ዓመት በታች ለሆኑት እና ዕድሜያቸውከ65 ዓመታት በላይ ለሆኑት አንዳንድ በተለየ ሁኔታ የ ሚታዩበት ሁኔታ ይኖራል። ማወቅ
የሚያስፈልግዎት ጠቃሚ መረጃ ከጃኑዋሪ 1 ፣2018 ጀምሮ ሀኪም የሚያዛቸው መድሃኒቶች ኦሂፕ + (
ኦሂፕ ፕላስ) በተባለ ልዩ መርሃግብር መሰረት እድሚያቸው 24 እና ከ24 በታች ለሆኑት ሁሉ በነፃ
ይሰጣሉ::
ለካናዳ አዲስ ከሆኑ በተቻለ ፍጥነ ት ለጤና ካርድ ማመልከት አለብዎት። በቋሚነ ት ካናዳ ለመኖር የ መጡከሆነ ፣
የ ኦሂፕ ካርዳችንን ከማግኘትዎ በፊት ለሦስት ወራት ያህል መጠበቅ አለብዎት። በዚህ ጊዜ፣ የ መድኃኒት አገ ልግሎቶች
በነ ጻ አይሰጡም። ለአንዳንድ አገ ልግሎቶች ራስዎ መክፈል ወይምየ ግል የ መድኅን ዋስትና መግዛት ሊኖርብዎት ይችላል።
ለ3- ወራት ያህል ጊዜ በሚጠብቁበት ጊዜ በቶሮንቶ እና በኦንቴሪዮ ውስጥ የ ማኅበረሰብ የ ጤና ማዕከላት (CHC) ውስጥ
አንዳንድ ነ ጻ የ ጤና አገ ልግሎቶች በነ ጻ ይኖራሉ። በአቅራቢያዎ ያሉትን (ሲኤችሲ) ለማግኘት ይህን ድኅረገ ጽ ይጎብኙ።
https://www.aohc.org/find-a-centre.
ለበለጠመረጃ፣ የ ኦንቴሪዮ የ አገ ልግሎት ቢሮን በ416-326-1234 በመደወል ያግኙ ወይምወደሚቀጥለውድኅረገ ጽ ይሂዱ፤
https://www.ontario.ca/page/serviceontario-locations-hours-and-contact.
2. ጊዜያዊ የ ፌዴራል የ ጤና መርኃግብር (Interim Federal Health Program, IFHP)
ይህ መርኃግብር በጥገ ኝነ ት ለሚኖሩት እና የ ጥገ ኝነ ት ጥያቄ ላቀረቡት ሰዎች ለሚሰጡ አገ ልግሎቶች ይከፍላል። ሆስፒታል ለሄዱበት፣ በቤተሰብ ሃኪም
ለታዩበት፣ እንዳንድ የ መድኃኒቶች፣ እና አንዳንድ የ እይታ/የ ጥርስ እንክብካቤን ይሸፍናል። ይህ መርኃግብር የ ሸፍነ ውን ለማወቅ የ IFH ወረቀትዎ ላይ
ማረጋገ ጥ ይችላሉ።
3. የ ግል የ ጤና መድኅን ዋስትና
OHIP ወይምIFH ከሌለዎት የ ግል ዕቅዱን መግዛት ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ፣ በኦሂፕ ለማይሸፈኑ አገ ልግሎቶች ለመክፈል እንዲረዳዎት የ ግል የ መድኅን
ዋስትናን መግዛትምይችላሉ። ይህ የ ግል ዕቅድ በትምህርት ቤት ወይምበሥራ ቦታ ላይ ሊሰጥ ይችላል።
ስለ የ ግል የ ጤና መድኅን ዋስትና አማራጮች የ በለጠመረጃ ለማግኘት የ ሚቀጥለውን ድኅረገ ጽ ይጎብኙ፤ www.olhi.ca/insurance-finder

ከዚህ በላይ ያለውን የ ትኛውንምከሌለዎት፣ ለህክምና የ ግድ መክፈል ሊኖርብዎት ይችላል።
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Newcomer Package: Amharic version

ቀዳሚእንክብካቤ እና የ ጤና መድኅን ዋስትና
(Primary Care and Health Insurance)

ወደ ቶሮንቶ እንኳን ደህና መጡመረጃ
(Welcome to Toronto Package)
የ ላቀ የ ጤና ባለሙ
ያን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
ለቀጠሮ በቤተሰብዎ ሃኪምመታየ ት ይኖርብዎታል። አስፈላጊ ከሆነ ፣ በቤተሰብዎ ሃኪምወደ ላቀውየ ጤና ባለሙ
ያ ሊላኩ ይችላሉ። በቀጥታ የ ላቀ የ ጤና ባለሙ
ያ
ማግኘት አይችሉም።

የ ቤተሰቤ ሃኪምቢሮ የ ተዘጋ ከሆነ ምን ማድረግ አለብኝ?
አስቸኳይ ጉዳይ ካለዎት እና የ ቤተሰብዎ ሃኪምካልተገ ኘ፣ ያለ ቀጠሮ ህክምና ወደሚገኝበት ክሊኒክ በመሄድ ወይምወደ
ድንገ ተኛ ክፍል በመሄድ መታየ ት ይችላሉ። አገልግሎት የሚሰጡት በመጀመሪያ የ መጣ፣ በቅድሚያ አገ ልግሎቱን ያገ ኛል
በሚለው መርሆ ስለሆነ በሃኪምለመታየ ት መጠበቅ ልኖርብዎት ይችላል።

መድኃኒቶችን እንዴት ማግኘት እችላለሁ።
በመጀመሪያ ስለ ችግሮ ሃኪምጋር መሄድ አለብዎት። ለመድኃኒት ትእዛዝ ከተሰጠ በኋላ ወደየ ትኛውምመድኃኒት ቤት በመሄድ መግዛት ይችላሉ። ሽፋን
ከሌሎዎት በስተቀር፣ ለመድኃኒትዎ መክፈል አለብዎት። ይህን ከቤተሰብዎ ሃኪምጋር ወይምከመድኃኒት ሻጩጋር መነ ጋገ ር ይችላሉ። አንዳንድ መድኃኒቶች
የ ሃኪምትእዛዝ አያስፈልጋቸውም፤ እነ ዚህ "ከትእዛዝ ውጪ
" የ ሚባሉ መድኃኒቶች ናቸው።

ሊሄዱባቸውየ ሚችለውየ ተለዩ የ ጤና እንክብካቤ ሰጪ
ዎች እነ ማን ናቸው?
ጥቂት የ ጤና እንክብካቤ ሰጪ
ዎች ዝርዝር እና ምን እንደሚሰሩ ከዚህ በታች አለ፡

ሃኪሞች

ነ ርሶች
የ ነ ርስ
ባለሙ
ያዎች(ፕራክቲሽነር)
መድኃኒት ሻጮች
የ ምግብ አጥኚዎች
የ ጥርስ ሃኪሞች














አካላዊ ህክምና ሰጪ
ዎች



አማካሪዎች
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ምርመራዎችን ያዛሉ፣ የ ህክምና ችግሮችን ይመረምሩ እና ያክማሉ፤ መድኃኒቶችን ያዛሉ።
የ ቤተሰብ ሃኪሞች በዋናነ ት የ ጤና እንክብካቤ የ ሚሰጡሲሆን ወደ ላቀውየ ጤና ባለሙ
ያምሊልኩይችላሉ።
የላቁ ባለሙያዎችም በመስኩ ተጨማሪ ስልጠና የወሰዱ ሃኪሞች ሲሆኑ ለቀጠሮዎች የመጠበቂያ
መዝገቦች አሏቸው።
በክሊኒክ እና በሆስፒታል ይሰራሉ
በሽተኞችን መርምረውያክማሉ።
ከሃኪሞች ጋር በቅርበት ሆነ ውይሰራሉ
ነ ርሶች ሆነ ውተጨ
ማሪ ሥልጠና ያላቸውናቸው
ነ ርሶች የ ሚሰሩትን ይሰራሉ፤ ነ ገ ር ግን አንዳንድ ምርመራዎችን ያደርጋሉ፣ የ ጤና ችግሮችን ይመረምራሉ፤
ደግሞምመድኃኒቶችን ያዛሉ።
በሃኪሞች የ ታዘዙትን መድኃኒቶችን ይሰጣሉ።
ስለመድኃኒቶቹ እና የ ጎንዮሽ ጉዳታቸውትምህርት ይሰጣሉ።
ስለ ምግብ መመጣጠን፣ ስለምግብ፣ ጤናማየ አመጋገ ብ ሥርዓቶች፣ እና ስለ ምግብ ይዘት ምክር ይሰጣሉ
ከጥርስ፣ ከመንጋጋዎች፣ እና በአፍ ውስጥ ከሚገ ኙ አጥንቶች ጋር የ ተያያዙ ችግሮችን ይመለከታሉ፤
ይመረምራሉ፤ ደግሞም ያክማሉ።
አካላዊ ችግሮች (ከአጥንት፣ ጡንቻ፣ ጅማት ጋር የተገናኙ) ከህመም፣ ከጉዳት፣ ወይም እድሜ
እየገፋ ሲሄድ ከሚመጣው ችግር በተገናኘ ህመምተኞችን የሚረዱ ናቸው።
በሕይወትዎ ውስጥ በየትኛውም ደረጃ በሚከሰተው ጭንቀት እና በአጠቃላይ ከአእምሮ ጤና ጋር
በተገናኘ በሽተኞችን ይረዳሉ
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የ አእምሮ ጤና
(Mental Health)
ወደ ቶሮንቶ እንኳን ደህና መጡመረጃ
(Welcome to Toronto Package)
የአእምሮ ጤንነት አስፈላጊ የሆነ የጤንነትዎ አካል ነው። የእርስዎን ሥነልቦናዊ፣ በሥነ አእምሮአዊ፣ እና በማኅበራዊ ሕይወት በመልካም ደረጃ መገኘትን
ያካትታል። ይህም በአስተሳሰብዎ ፣ በስሜትዎ እና በእንቅስቃሴዎ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል። በየትኛውም የሕይወት ደረጃ፣ ከልጅነት ጀምሮ እስከ ጉርምስና
እና እስከ አዋቂነት የሕይወት ደረጃ አስፈላጊ ነው።
የ ተለያዩ የ አእምሮ ጤና መርኃግብሮች፣ ቡድኖች እና ሥልጠናዎች በቶሮንቶ ይገ ኛሉ፤ አንዳንድ አገ ልግሎቶች ነ ጻ ሲሆኑ አንዳንዶች ገ ንዘብ ያስከፍላሉ። ብዙውን ጊዜ፣
አገ ልግሎቶች እርስዎ ከጠየ ቁ በተለያየ ቋንቋዎች ሊሰጡይችላሉ።
 ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ማለትምእንደ ቤተሰብ ጥል፣ መጨ
ናነ ቅ፣ ሃዘን፣ ጭንቀት፣ ስጋት፣ ከግንኙነ ት ጋር የ ተያያዘ፣ መጎሳቆል፣ እና ሌሎች ጉዳዮች ጋር ያሉትን ችግሮች
ለመፍታት እንዲችሉ የ ሚረዳዎት አማካሪ ጋር መሄድ ይችላሉ።
 አንዳንድ ድርጅቶች አማካሪውን ለማግኘት እስከ ወራት የ ሚወስዱጊዜያቶችን ሊያስጠብቁ ይችላሉ።
 ጥቅት ድርጅቶች በዕለቱ ብቻ ቀጠሮ ይዘውየ ሚያገ ኙበት "ተመላላሽ ማማከር" (አስቀድሞቀጠሮ ማስያዝ ሳያስፈልግ) የ ሚባል አገልግሎት ይሰጣሉ።
ከዚህ በታች የሚገኘው ጥቂት በነ ጻ የ ሚሰጡበቶሮንቶ የ ሚገ ኙተመላላሽ የ ማማከር አገ ልግሎቶች ዝርዝር ነ ው።
አገ ልግሎቶቹ መኖራቸውን ለማረጋገ ጥ ለመሄድ ከማቀድዎ በፊት መደወል እንዳለብዎት ይመከራል፡
ድርጅት (ያለቀጠሮ የሚመጣባቸው ቀናት እና ሰዓታት)
የአድራሻ መረጃ
የ ሸርበርን የ ጤና ማዕከል (Sherbourne Health Centre)
416-324-4100 የ ውስጥ መሰመር፡ 5310
(ማክሰኞ ከሰዓት በኃላ)
333 Sherbourne St., Toronto
ምዝገባ እኩለ ቀን ላይ ይጀምራል፤ ቦታዎች ውስን ናቸው
416-964-6657
St. James Town Community Corner ( ሁልጊዜ ሰኞ እና ረቡዕ)
200 Wellesley St., Toronto
የ ቤተሰብ አገ ልግሎቶች በቶሮንቶ (Family Services Toronto)
416-595-9230
(ሁልጊዜ ረቡዕ)
202-128A Sterling Rd, Toronto
የ ውድግሪን (Woodgreen) ማኅበረሰብ አገ ልግሎቶች (Woodgreen
416-645-6000 Extension 1100
Community Services)
815 Danforth Ave, Suite 20, Toronto
(ሁልጊዜ ረቡዕ)
ለወጣት እና ቤተሰቦች ተመላላሽ (What’s up walk in) – ምን ይሆናል
(በሳምንት ውስጥ ለ6 ቀናት፣ በተለያየ ጊዜያት)
የ ተለያዩ ቦታዎች
- ኢስት ሜትሮ የ ወጣቶች አገ ልግሎት (East Metro Youth Services)
(Scarborough)
416-438-3697 - 1200 Markham Road, Suite 200
-Youthlink (Scarborough)
416-967-1773 - 747 Warden Ave
-Skylark (Toronto)
416-395-0660 - 65 Wellesley St East, Suite 500
- የ ዮርክታዎን የ ቤተሰብ አገ ልግሎቶች (Yorktown Family Services)
416-394-2424 - 2010 Eglinton Ave W, Suite 300
(Toronto)
416-222-4380 - 1126 Finch Ave W, Unit 16
-የ ግራፊን ማዕከል (Griffin Centre) (Toronto)
416-240-1111 - 2267 Islington Ave
-የቶቢኮኬ የ ልጆች ማዕከል (The Etobicoke Children's Centre)
(Etobicoke)
የ ኦላጌን የ ወጣት የ አእምሮ የ ጤና አገ ልግሎቶች (Oolagen Youth
416-395-0660
Mental Health Services)
አድራሻዎች፡ 65 Wellesley St E, #500, Toronto
(ከሰኞ እስከ ዓርብ)
የ ቶሮንቶ የ ኤድስ ኮሚቴ (AIDS Committee of Toronto)
416-340-2437
ከኤችአይቪጋር የ ሚኖሩ ወይምየ ተያዙ ሰዎች
543 Yonge St, 4th floor, Toronto
(ሰኞ - ዓርብ፣ በተለያዩ ሰዓታት)
ለአእምሮ የ ጤና አገ ልግሎቶች ተጨ
ማሪ ቁጥሮች እና ሌሎች ቦታዎች፡
 211 Toronto: 211* ላይ ይደውሉ ወይምwww.211toronto.ca
 ፍሬድ ቪክተር (Fred Victor)፡ 416-482-4103 x 316
 የ አእምሮ የ ጤና አገ ልግሎት መረጃ (Mental Health Service Information)፡ 1-866-531-2600
*በእነ ዚህ ሦስት (3) ቁጥሮች ላይ ብቻ ይደውሉ
የ በለጠመረጃ ለማግኘት በ፡ http://www.ementalhealth.ca ልያ ያግኙ
ተስተካከለ: : ጁላይ 2017
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የ ድንገ ተኛ አደጋ እና የ ቀውስ ጊዜ አገ ልግሎቶች
(Emergency and Crisis Services)
ወደ ቶሮንቶ እንኳን ደህና መጡመረጃ
(Welcome to Toronto Package)
በድንገ ተኛ አደጋ ጊዜ፣ በ 911 ላይ ለፖሊስ፣ , ለእሳት አደጋ ወይምለአምቡላንስ ከየ ትኛውምስልክ ይደውሉ
ወይምበአቅራቢያ ወዳለውሆስፒታል የ ድንገ ተኛ አደጋ ክፍል ይሂዱ
የ ድንገ ተኛ አደጋ/ችግር ጊዜ መጠለያዎች፡
የ ሚሄዱበት ቦታ ሌላ ቦታከሌልዎት ወይምኪራይ ለመክፈል የ ማይችሉ ስለሆነ ለጊዜያዊነ ት የ ሚቀመጡበት ቦታ ከፈለጉ ወደ 311* ይደውሉ፤ ወይምበማዕከላዊነ ት በሚከተሉት
ቁጥሮች በ 416-338-4766, ወይም1-877-338-3398 ይደውሉ። በጊዜያዊነ ት ሊኖሩ በሚችሉበት ቦታላይ መረጃ ይሰጥዎታል። ላላገ ቡ ሰዎች፣ ለወጣቶች፣
ለቤተሰብ እና እንደተጎሳቆሉ የ ሚሰማቸውን ሰዎች ወይምጥቃት ለደረሰባቸውሰዎች የ ድንገ ተኛ ጊዜ መጠልያዎች አሉ።
ለቀውስ ጊዜ እርዳታ ሰጪ መስመሮች፡
ጭንቀት፣ ራስን ማጥፋት እየ ተሰማዎት ከሆነ ፣ ተጎ ድተው/ጥቃት ደርሶብዎት ከሆነ ወይምእርዳታከፈለጉ እና ወዴት መሄድ እንዳለብዎት ካላወቁ፣ ከዚህ በታች ባሉት በቀውስ
ጊዜ እርዳታ መቀበያ መስመሮች ሊደውሉ ይችላሉ።
ለድንገ ተኛ ጊዜ፣ ሁልጊዜ በ 911 ለፖሊስ፣ ለእሳት አደጋ ወይምለአምቡላስ ይደውሉ።
ለሱስ እና ለአእምሮ ጤና ማዕከል (Centre for Addiction and Mental
416-979-6885
Health, CAMH)
ጌርስቲን ማዕከል (Gerstein Centre)
416-929-5200
የ ጉዳት ማዕከል (Distress Centre)
416-408-4357
ጥቃት የ ደረሰባቸውየ ሴቶች የ እርዳታ መስመር (Assaulted Women’s
416-863-0511
Helpline)
የ ጥቃት ሰለባ አገ ልግሎቶች (Victim Services)
416-808-7066
የቶሮንቶ የአስገድዶ መድፈር ቀውስ ማዕከል (Toronto Rape Crisis
416-597-8808
Centre)
የ ልጆች የ እርዳታስልክ (Kids Help Phone)
1-800-668-6868
የ LGBT ወጣቶች መስመር (LGBT Youthline)
1-800-268-9688
የትራንስ የሕይወት መስመር (Trans Lifeline)
1-877-330-6366
የኦንቴሪዮ የአእምሮ የጤና እርዳታ መሰመር (Ontario Mental Health
1-866-531-2600
Helpline)
የኦንቴሪዮ የ አደንዛዥዕጽ እና የ አልኮል እርዳታመሰመር (Ontario Drug &
1-800-565-8603
Alcohol Helpline)
የኦንቴሪዮ የ ቁማር ችግር መርጃ መስመር (Ontario Problem Gambling
1-888-230-3505
Helpline)
የቶሮንቶ በእድሜ ለገፉ ሰዎች የመርጃ መስመር (Toronto Seniors
416-217-2077
Helpline)
ሌሎች ጠቃሚቁጥሮች (የ ድንገ ተኛ አደጋ ጊዜ ያልሆኑ)፡
የ ድንገ ተኛ አደጋ ላልሆነ ጉዳይ ፖሊስ፡ 416-808- 2222
የ ከተማእና የ አካባቢየ መንግሥት አገ ልግሎቶች፡ 311*
የ ማኅበረሰብ አገ ልግሎቶች፡ 211* ወይም416-397-4636
የ ምግብ ተደራሽነ ት፡
ምግብ ለመግዛት የ ማይችሉ ከሆነ የ ነ ጻ የ ምግብ ዕድል ለማግኘት (እንደ ግሮሰሪ እና/ወይምምግብ) በከተማዋ ውስጥ በሚገ ኙት ትኩረታቸው ትርፍ ያልሆነ ድርጅቶች
በሚካሄደው በ"ምግብ ባንክ" መርኃግብር በኩል ሊያገ ኙይችላሉ። ለእርስዎ ቅርብ የ ሆነ ውን የ ምግብ ባንክ መርኃግብርን ለመጠየ ቅ በ211* ላይ መደወል ይችላሉ ወይም
በwww.211toronto.ca ላይ ያግኙ። በአቅራቢያዎ የ ሚገ ኝ ዋጋውአነ ስተኛ የ ሆነ የ ምግብ አማራጭን እየ ፈለጉ ከሆነ ፣ በምግብ ማግኛ መስመር ላይ በ416-3926655 ላይ ይደውሉ።
ለሸርበርን (Sherbourne) ቅርብ የ ሆነ የ ምግብ ባንክ በ Saint Luke's United Church, 353 Sherbourne St, Toronto, ON M5A 2S3
የ ሚገ ኘውAllan Gardens የ ምግብ ባንክ (Food Bank) ነ ው። ስልክ፡ 416-924-9619
*በእነ ዚህ ሦስት (3) ቁጥሮች ላይ ብቻ ይደውሉ
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የ መቋቋሚያ አገ ልግሎቶች
(Settlement Services)

ወደ ቶሮንቶ እንኳን ደህና መጡመረጃ
(Welcome to Toronto Package)
በካናዳ ውስጥ መልሶ የመቋቋምሂደት አንዳንድ ጊዜ አስጨናቂ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ በርካታርዕሶች ላይ ማለትምለምሳሌ ያህል እንደ ስለ ቤት፣ ሥራ
ስለማግኘት፣ ለትምህርት የ ደረሱ ልጆችን ስለማስገ ባት፣ እና ቋሚነ ዋሪነ ት ወይምለካናዳ ዜግነ ት ለማመልከት የ ሚያስፈልጉትን መረጃዎችን በማግኘት
ሊረዳዎት የ ሚችል የ ማቋቋሚያ አገ ልግሎቶች አሉ።
የ መቋቋሚያ አገ ልግልቶች በመላውቶሮንቶ በተለያዩ ድርጅቶች ይሰጣሉ። የ ተለያዩ በርካታ ቋንቋዎችን የ ሚናገ ሩት ሠራተኞች በመቋቋሚያ ድርጅቶች ውስጥ
ይሰራሉ :: በአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥም ይሰራሉ።

የመልሶ ማቋቋም ድርጅት ሠራተኞች እርስዎን እና የ እርስዎን ቤተሰብ አባላትንን በሚከተሉት ሊረዱ ይችላሉ:
 ቅጾችን በመሙ
ላት እና ማመልከቻዎችን (ለምሳሌ የ ማኅበራዊ ድጋፍ፣ የ ስደተኞች ጉዳይ፣ የ ልጆች እንክብካቤ፣ የ ጤና መድኅን ዋስትና፣ እና በገ ቢ
ግብር) ላይ
 አስፈላጊ ከሆኑ አገ ልግሎቶች ማለት ለጤና እንክብካቤ ሰጪባለሙ
ያዎች ጋር ለማገ ናኘት
 ለልጅዎ የ ትምህርት ቤት ሥርዓቱን እንዲረዱበማድረግ
 በማኅበረሰብዎ ውስጥ የ በጎ ፈቃደኝነ ትን ዕድሎች በመፈለግ
 ከሕጋዊ አገ ልግሎቶች ጋር በማገ ናኘት
 ለቋንቋ ትምህርት እና ለሌሎችም ጉዳዮች!

በአቅራቢያዎ የሚገ ኘውን የማቋቋም ድርጅት ሠራተኛ ለማግኘት፣ ማድረግ የ ሚችሉት፡
 በኦንቴሪዮ ውስጥ የ ሚገ ኙ የ ተለያዩ ወደ 129 የ ሚሆኑ የ መልሶ ማቋቋሚያ ድርጅቶች የሚያካትተውን የ ሚከተለውን ድኅረገ ጽ ይጎብኙ፡
https://www.ontario.ca/page/services-newcomers-and-refugees
 በአቅራቢያዎ የ ሚገ ኘውን በቶሮንቶ ውስጥ የ መልሶ ማቋቋሚያ አገ ልግሎት ለማግኘት ወደ 211* ወይምበTTY 1-888-340-1001 ላይ 24
ሰዓት እና በ 7 ቱም ቀናት ይደውሉ።

አንዳንድ የ መልሶ ማቋቋሚያ አገ ልግሎቶች በ ሴንት ጄምስ ታውን እና በአጎራባች አከባቢዎች ላይ ይገ ኛል
ድርጅት
የሸርበርን የጤና ማዕከል
(Sherbourne Health Centre)
The Neighbourhood
Organization

Culturelink
የ Alliance Multicultural
ማኀበረሰብ አገ ልግሎትን ለማግኘት
(Access Alliance Multicultural
Community Services)

ቦታውእና የ አድራሻውመረጃ
333 Sherbourne Street, Toronto
ሰኞ ከሰዓት ከ1pm-5pm ይደውሉ፡ 416-324-4180
በ The Corner, 200 Wellesley Street East
ከሰኞ - ቅዳሜ፡ የ ሚደውሉበት፡ 416-964-6657
10 Gateway Blvd., Suite 104
ከሰኞ - አርብ ከ9am-5pm
የ ሚደውሉበት፡ 416-424-2900
Rose Avenue Public School
የ ሚደውሉበት፡ 647-406-5057 (English እንግሊዝኛ፣ ኡርዱቋንቋ፣ ቤንጋሊ፣ የ ሕንድ ቋንቋ)
የ ሚደውሉበት፡ 647-468-3378 ( እንግሊዝኛ፣ አረብኛ)
340 College St., Ste. 500
የ ሚደውሉበት፡ 416-324-8677
3079 Danforth Avenue
የ ሚደውሉበት፡ 416-693-8677

ኢንተርኔቱን ያጣጥሙ
? የ ሚከተለውየ ኢንተርኔት መስመር ለሚፈልጉት ለተለያዩ መልሶ ማቋቋሚያ አገ ልግሎቶች ላይ ማለትምለቤት ድጋፍ፣ ሥራ
ለማግኘት፣ ለእንግሊዝኛ ትምህርት፣ እና ለሌሎች ለበለጡነ ገ ሮች መረጃዎችን ለማግኘት ጠቃሚ ድኅረገ ጽ ነ ው፡
http://settlement.org/findhelp/ontario/toronto
*በእነ ዚህ ሦስት (3) ቁጥሮች ላይ ብቻ ይደውሉ
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