معلومات أساسية تخص العامل املؤقتني والعامل
األجانب ،عند القيام باالتصال بالرقم  911يف حالة
الطوارئ الصحية:
الرقم  911هو رقم هاتف مجاين يستخدم يف حالة الطوارئ ،ويربطك مبصلحة
اإلسعاف أو الرشطة أو خدمة اإلطفاء .وتتمثل حالة الطوارئ
عندما تتعرض سالمة أو صحة الشخص الخطر ويحتاج بذلك إىل املساعدة
الفورية.

اتصل بالرقم  911عندما تحتاج إىل رعاية صحية طارئة
كظهور عرض من األعراض التالية:
• فقدان الوعي
• أالم حادة ال تخفف من شدتها مسكنات اآلالم
• ارتباك ،وصعوبة يف الكالم ،وشعور بدوار عىل مستوى الرأس
• أالم الصدر الشديدة واملستمرة
• صعوبة يف التنفس أو ضيق يف التنفس
• كرس يف العظام ،أو جرح يحتاج إىل غرز ،أو نزيف ال ميكن السيطرة عليه
• صداع حاد ومفاجئ ،أو مشاكل يف الرؤية ،أو شعور بضعف مباغت
أو خدر و/أو وخز عىل مستوى الوجه أو الذراع أو الساق

ميكن استخدام الرقم  911من طرف أي شخص .لن يسألك مأمور البدالة
عندما تتصل بالرقم  911سوى عن حالة الطوارئ
املقصودة ،وتخضع املعلومات الصحية الشخصية ل لرسية.
• لن تحتاج لإلدالء بأي مستندات أو إذن لالتصال بالرقم . 911
• ميكنك االتصال لغرضك الشخيص أو نيابة عن شخص أخر.
املرتجمون مستعدون للقيام باملساعدة عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع،
وتتوفر خدمة الرتجمة يف أكرث من  240لغة ،مبا يف ذلك اللغات
اإلسبانية والفلبينية والتايالندية والفيتنامية واملاندرين والكانتونية والعربية
والفرنسية ،الخ...
• عندما تتصل بالرقم  911ويتم وصلك بخدمة اإلسعاف قم بتحديد
لغتك املفضلة وابق عىل الخط.
املكاملة مجانية ،كام أنه من املفروض بأن الهواتف املحمولة من البلدان األجنبية
ستشتغل حتى وإن مل تكن متصلة مبركز خدمة هاتف يف كندا.
لكن تطبيقات الوسائط االجتامعية ،مثل الواتساب ) ،(WhatsAppأو وي تشات
) ،(WeChatأو سكايب ) ،(Skypeأو جوجل،
) (Googleقد ال تقوم بتوصيلك بخدمة رقم الطوارئ . 911
• استعمل أي هاتف محمول أو أريض لالتصال بالرقم  ، 911وال تستخدم
تطبيقات الوسائط االجتامعية ألجل ذلك.

للحصول عىل نصائح أو معلومات صحية ،اتصل عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع ب Telehealth Ontario
عىل الرقم  1-866-797-0000أو  Teleprinterأو  (TTY) Teletypewriterعىل الرقم  ، 1-866-797-0007وهي
أرقام مجانية ورسية.
للحصول عىل معلومات عن الفريوس املتجدد كوفيد ،19-قم بزيارة املوقعontario.ca/coronavirus :

رقم مركز معلومات معايري التوظيف  1 - 800 - 135 - 1555 : Employment Standards Info Centerأو TTY
)بالنسبة لضعاف السمع(1-866-567-8893 :

