اداره خدمات دارويی ،وزارت بھداشت و خدمات درمانی بريتيش کلمبيا

Medical Beneficialy and Pharmaceutical Services Division, B.C. Ministry of Health

برنامه Fair PharmaCare
برنامه  Fair PharmaCareدر تامين مخارج داروھای نسخه ای و برخی لوازم پزشکی تعيين شده به ساکنان بريتيش کلمبيا
کمک می کند.
 کمک ھايی که از طريق  Fair PharmaCareارائه می شود به ميزان درآمد اشخاص بستگی دارد .ھرچه درآمد شما کمتر باشد ،کمک
ھای بيشتری دريافت خواھيد کرد.
 ثبت نام کردن ھيچ ھزينه ای ندارد و ھيچ حق بيمه ای نبايد پرداخت کنيد.
چه کسانی می توانند در  Fair PharmaCareثبت نام کنند؟



آن دسته از ساکنان بريتيش کلمبيا که به طور فعال در برنامه خدمات
پزشکی ) (MSP - Medical Services Planثبت نام کرده اند.

چگونه می توانم ثبت نام كنم؟



آنالين با استفاده از امکانات ثبت نام اينترنتی ،Fair PharmaCare
يا



بصورت تلفنی .با استفاده از شماره تلفن ھايی که در صفحه  2ذکر
شده است با سازمان بيمه درمانی بريتيش کلمبيا ) Health
 (Insurance BCتماس بگيريد.

برای ثبت نام در برنامه  Fair PharmaCareبه چه چيزھايی
نياز است؟
برای کليه اعضای خانواده:
 شماره شخصی بيمه درمانی ،که روی کارت  B.C. CareCardشما
قيد شده است



تاريخ ھای تولد

برای شما و ھمسر شما:
 شماره بيمه اجتماعی
 خالص درآمد شما از دو سال قبل
)خط  236در فرم ماليات بر درآمد(.



بعد از اينکه ثبت نام کرديد...

•
• فرم رضايت نامه را امضا کرده و به ما برگردانيد.

يک فرم رضايت نامه برای شما پست خواھيم کرد.

•

ما خالص درآمد شما را از اداره ماليات کانادا ) Canada
 (Revenue Agencyاستعالم کرده و بررسی خواھيم کرد.

بعد از اينکه ثبت نام کرديد ،پوشش شما شامل ھزينه داروھای واجد شرايط
و لوازم پزشکی واجد شرايطی خواھد بود که خريداری می کنيد.
شما فقط بايد يک بار ثبت نام کنيد .ميزان پوشش شما ھر سال بطور
خودکار به روز آوری می شود.
اگر اطالعات من تغيير کرد بايد به شما اطالع دھم؟
نيازی نيست تغييرات در اطالعات درآمد خود را به ما اعالم کنيد .درآمد
شما ھر سال از اداره ماليات کانادا استعالم و کنترل می شود.
اما اگر وضعيت عضويت اعضای خانواده شما تغيير کرد )بعنوان مثال از طريق
ازدواج ،جدايی ،طالق يا فوت( لطفا ً◌ با ما تماس بگيريد تا بتوانيم ميزان کمک ھا
را متناسبا ◌ً تغيير دھيم.
طرز کار  Fair PharmaCareچگونه است؟
ھنگامی که ثبت نام می کنيد ،ميزان کسورات و سقف خانواده شما
را محاسبه خواھيم کرد.
جھت آگاھی بيشتر به قسمت "طرز کار Fair PharmaCare
چگونه است" در صفحه  2مراجعه کنيد.

رقم مزايای ھمگانی مراقبت از کودکان ) UCCB - Universal
 (Child Care Benefitو يا درآمد از محل برنامه ھای پس انداز
رسمی ناتوانان و معلولين ) RDSP - Disability Savings
 (Planکه دو سال قبل دريافت کرده ايد )خط  117و خط  125از
فرم ماليات بر درآمد شما(.
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طرز کار  Fair PharmaCareچگونه است؟
در برنامه  ،Fair PharmaCareشما تا زمانی که به سقف کسورات خود برسيد بايد ھزينه داروھای نسخه ای خانواده خود را پرداخت کنيد .بعد از اينکه
به سقف کسورات خود رسيديد PharmaCare ،در خصوص ھزينه ھای واجد شرايط برای بقيه سال به شما کمک خواھد کرد.

منظور از ھزينه ھای "واجد شرايط" چيست؟

چقدر کمک می توانم دريافت کنم؟

• ھزينه ھای واجد شرايط به حداکثر مبالغی گفته می شود که
 PharmaCareبابت داروھای نسخه ای ،لوازم پزشکی و يا
کارمزد تھيه دارو از داروخانه ھا می پردازد.

ميزان کمک ھا به خالص درآمد خانواده شما از دو سال گذشته بستگی دارد.
بعنوان مثال ،ميزان کمک ھايی که در  2009می توانيد دريافت کنيد به
خالص درآمد خانواده شما در  2007بستگی خواھد داشت.

فقط ھزينه ھای واجد شرايط در کسورات و سقف خانواده
شما حساب می شوند )بخش زير را ببينيد(.

• خالص درآمد به درآمدی گفته می شود که در خط  236فرم ماليات بر
درآمد نوشته شده است ،منھای کليه مبالغی که بابت مزايای ھمگانی
مراقبت از کودکان ) (Universal Child Care Benefitو
درآمدھايی که از محل برنامه ھای پس انداز رسمی ناتوانان و معلولين
) (Disability Savings Planدريافت می کنيد.

•

منظور از "کسورات" چيست؟

•

کسورات يا  deductibleبه مبلغی گفته می شود که خانواده شما بايد
ھر سال برای داروھای نسخه ای واجد شرايط و ھزينه لوازم پزشکی
واجد شرايط خرج کند تا بعد از آن  70% PharmaCareھزينه
ھای واجد شرايط شما را پرداخت کند.

• خانواده ھايی که يکی از اعضای آنھا پيش از  1940به دنيا آمده
باشد %75 ،پوشش دريافت می کنند.
منظور از "سقف خانواده" چيست؟
• سقف خانواده يا  family maximumبه مبلغی گفته می شود که
خانواده شما بايد ھر سال خرج کند تا بعد از آن PharmaCare
 100%ھزينه ھای واجد شرايط شما را پرداخت کند.

•

منظور از خانواده ،شما ،ھمسر شما و کليه فرزندان وابسته است که
تحت پوشش برنامه خدمات درمانی بريتيش کلمبيا مشابه شما و يا
ھمسرتان ھستند.
اگر به کمک بيشتر نياز بود چکار بايد کرد؟
اگر خالص درآمد شما در دو سال گذشته  %10يا بيشتر افت
کرده است و يا اگر در اوايل امسال برای پرداخت ھزينه
داروھای نسخه ای خود با مشکل روبرو شده ايد ،با ما تماس
بگيريد.

اطالعات تماس Fair PharmaCare
ثبت نام در :Fair PharmaCare
https://pharmacare.moh.hnet.bc.ca/
از وب سايت ما بازديد کنيد:
www.health.gov.bc.ca/pharmacare

با سازمان بيمه درمانی بريتيش کلمبيا ) (HIBCتماس بگيريد
از ونکوور بزرگ و شھرستانھای مجاور با اين شماره تماس بگيريد:
604-683-7151
از بقيه نقاط بريتيش کلمبيا با اين شماره تماس بگيريد:
1-800-663-7100

سازمان بيمه درمانی بريتيش کلمبيا ) (HIBCمسئوليت نظارت بر  PharmaCareو برنامه خدمات درمانی ) (Medical Services Planرا بر عھده دارد.
کارشناسان خدمات مشتريان  HIBCاز ساعت  8صبح تا  8شب روزھای دوشنبه تا جمعه و از ساعت  8صبح تا  4بعد از ظھر روزھای شنبه آماده پاسخگويی
به شما ھستند.
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