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شما باید قبل از ثبت نام در طرح ف�ی فارماِکر در طرح خدمات پزشیک ثبت نام کرده باشید

 می کنند پوشش 	 
گ

طرح خدمات پزشیک )MSP( هزینه های پزشیک مانند ویزیت پزشک و بیمارستان را برای افرادی که در بریتیش کلمبیا زند�
می دهد. وق�ت ثبت نام کنید، MSP کارت خدمات �ب یس را برای شما می فرستد.

برای دریافت خدمات پزشیک، شماره شخیص سالمت )PHN( مندرج بر روی کارت خدمات �ب یس شما مورد نیاز است. 

.www.gov.bc.ca/msp در MSP اطالعات بیش�ت درباره ی

وق�ت کارت خدمات �ب یس خود را دریافت کردید، برای ف�ی فارماِکر ثبت نام کنید

ات پزشیک را پوشش می دهد.  ز ف�ی فارماِکر اک�ث داروهای نسخه ای و برخی تجه�ی

ات پزشیک   ز طرح ف�ی فارماِکر می تواند هزینه های شما با توجه به درآمد خانواده ی شما و مبلغی که هر سال برای داروهای نسخه ای و تجه�ی
هزینه می کنید کاهش دهد.

ثبت نام در ف�ی فارماِکر رایگان است. نیازی به پرداخت هیچ حق بیمه ای نیست.	 

لطفاً برای کسب اطالعات بیش�ت درباره ی این طرح به برگه ی اطالعات عمومی ف�ی فارماِکر یا وبسایت www.gov.bc.ca/pharmacare مراجعه کنید.

چطور ثبت نام کنم؟

 صو هبرالنآ تین اطر زیق https://my.gov.bc.ca/ahdc ای ،

به صورت تماس تلف�ز با بیمه بهداشت �ب یس. بیمه بهداشت �ب یس )HIBC( مجری فارماکر و طرح خدمات پزشیک است. نمایندگان خدمات  
یان HIBC از دوشنبه تا جمعه، 8 صبح تا 8 شب و شنبه ها، 8 صبح تا 4 عرص خدمات ارائه می کنند.  مش�ت

ید. ز لند با شماره ی 7151-683-604 و از سایر نقاط �ب یس با شماره ی 7100-663-800-1 تماس بگ�ی        از ونکوور و لوئر م�ی

 در اینجا ساکن شده باشم، چگونه درآمد خود را گزارش بدهم؟
گ

به تاز�

وق�ت برای ف�ی فارماِکر ثبت نام می کنید، درآمد خالص تخمی�ز خود را از سال گذشته اعالم کنید. اگر متأهل هستید، درآمد خالص همرس خود  
را هم اعالم کنید. حتماً اطالعات مربوط به درآمد کسب شده داخل کانادا و خارج از کانادا را ذکر کنید.

ید.  شما براساس اطالعات درآمدی اعالم شده بالفاصله تحت پوشش موقت قرار می گ�ی

سیستم کامپیوتری ما تالش خواهد کرد تا درآمد شما را از طریق اداره ی درآمدهای مالیا�ت کانادا برریس کند. اگر اداره ی درآمدهای مالیا�ت کانادا  
نتواند درآمد شما را تأیید کند چون شما اظهارنامه مالیات بردرآمد برای آن سال را در کانادا ثبت نکرده اید، ما نامه ای برای شما خواهیم فرستاد.

ید. آنها مدار� را که باید برای تأیید درآمد خود   وق�ت نامه را دریافت کردید، از طریق ییک از شماره های باال با بیمه بهداشت �ب یس تماس بگ�ی
ارسال کنید به شما اطالع خواهند داد.

)Fair PharmaCare( طرح ف�ی فارماِکر
برای ساکنان جدید کانادا
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