Client Resource List

Vancouver TB Clinic
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

New Westminster TB Clinic
#100 237 E Columbia St.
Vancouver, BC V3L 3W4

Tel 604.707.2692
Fax 604.707.2690
www.bccdc.ca

Tel 604.707.2698
Fax 604-707-2694
www.bccdc.ca

BC211
BC211

I-dial o i-text ang 211
Resources.bc211.ca



Maghanap ng impormasyon tungkol
sa counselling, tulong sa paghanap ng
trabaho, mga serbisyo para sa mga
bagong imigrante, legal assistance
addiction services, at marami pang
iba.

BC Sentro ng
Kahusayan sa
HIV/AIDS
BC Centre for
Excellence in
HIV/AIDS
HealthLinkBC
HealthLinkBC

http://www.cfenet.ubc.ca/ 

Ang pinakamalaking sentro sa Canada
para sa HIV/AIDS research &
treatment.



8-1-1



Ang registered nurses, mga
parmasyotiko, at dietitians ay
makakatulong sa mga isyu na hindi
emergency at sa mga katanungan.
Available 24 oras bawat araw.

BC Premium na
Tulong
BC Premium
Assistance

https://www2.gov.bc.ca/g
ov/content/health/healthdrug-coverage/msp/bcresidents/premiums/regul
ar-premium-assistance



Impormasyon tungkol sa eligibility
para sa Regular Premium Assistance sa
BC.

Kolehiyo ng mga
Doktor at mga
Siruhano sa BC –
Direktoryo ng mga
Doktor
College of Physicians
and Surgeons of BC –
Physician Directory

604 733-7758
https://www.cpsbc.ca/phy
sician_search



Sa physician directory na ito,
mahahanap ng mga tao ang mga
doktor na kasalukuyang rehistrado at
lisensyado sa College of Physicians and
Surgeons of BC; nagbibigay rin ito ng
impormasyon tungkol sa kanilang
credentials at scope ng kanilang
practice.

Kagawaran ng
Trabaho at
Panlipunang Pag-

https://catalogue.servicec
anada.gc.ca/apps/EForms/
pdf/en/SC-INS5140.pdf



Medical certificate para sa
employment insurance sickness
benefits.

Tagalog

unlad
Department of
Employment and
Social Development
Programa ng Tulong
sa Empleyado at
Pamilya
College of Physicians
and Surgeons of BC –
Physician Directory

1-800-505-4929 or
604 872-4929
http://www.efap.ca/





May libreng counselling services para
sa mga empleyado (at mga pamilya ng
mga empleyado) ng mga tagapagempleyo na kalahok dito.
Upang malaman kung ang iyong
tagapag-empleyo ay kalahok sa
programang ito, tawagan ang EFAP.
Nagbibigay ng counselling at mga
mahalagang serbisyo sa mga
miyembro ng komunidad.

Mga Serbisyo ng
Pamilya ng Greater
Vancouver
Family Services of
Greater Vancouver
Mga Serbisyo sa TB
ng Awtoridad sa
Kalusugan ng First
Nations
First Nations Health
Authority TB Services

http://www.fsgv.ca/



http://www.fnha.ca/whatwe-do/communicablediseasecontrol/respiratoryinfections-tuberculosis



Ang layunin ng TB program ng FNHA
ay ang masigurado na ang lahat ay
may pantay-pantay na access sa
maagang diagnosis, treatment, at
follow-up care para sa mga nalantad
sa TB at nadiyagnos nito.

Matatawagang
Makakatulong na
Numero para sa Pagasang Gumaling para
sa First Nations at
Inuit
First Nations and Inuit
Hope for Wellness
Help Line
Greater Vancouver
Food Bank
Greater Vancouver
Food Bank

www.hopeforwellness.ca
1-855-242-3310



Suporta para sa Indigenous people sa
Canada na nais makipag-usap sa isang
kwalipikadong counsellor.

https://www.foodbank.bc.
ca/find-help/



Nagbibigay ng food supplements sa
mga nangangailangan nito.
Dapat magrehistro para dito upang
makuha ang pagkain.
Ang mga ito’y matatagpuan sa iba’tibang lugar sa greater Vancouver area.




HandyDART
HandyDART

https://www.translink.ca/
Rider-Guide/AccessibleTransit/HandyDART.aspx
To book a trip call: 604

Tagalog



Ang HandyDART ay isang door-to-door
shared ride service para sa mga
pasaherong may kapansanan sa
katawan o kaisipan, na hindi

575-6600
Access Transit Customer
Care: 604 953-3680

nakakagamit ng karaniwang public
transit nang walang tulong.

Lipunan ng mga
Serbisyo sa Imigrante
sa BC
Immigrant Services
Society of BC

http://issbc.org/



Tumutulong sa mga imigrante at
refugees na mag-settle, maghanap ng
mga karera, at malaman kung ano ang
kailangan nila upang magsimula ng
buhay sa Canada.

Imigrasyon, Refugees,
at Pagkamamayan sa
Canada
Immigration,
Refugees and
Citizenship Canada
Lokal na Yunit para sa
Pampublikong
Kalusugan
Local Public Health
Unit

https://www.canada.ca/en 
/immigration-refugeescitizenship.html

Tumutulong sa mga bagong imigrante
na dumarating sa Canada.

Aking aking
ekalusugan
My ehealth

http://www.myehealth.ca/ 

Nagbibigay ng secure Internet access
para makuha ng mga naninirahan sa
BC at Ontario ang kanilang lab results.

Bago sa BC
New to BC

http://www.newtobc.ca/n
ewcomer-resources/



Salvation Army
Salvation Army

https://www.salvationarm
y.ca/



Impormasyon at resources tungkol sa
wikang Ingles, settlement, at mga
programa at serbisyo sa paghahanap
ng trabaho.
Naglalaan ng praktikal na tulong para
sa mga indibidwal at mga pamilya
tulad ng paglaan ng pagkain, shelter o
lugar na masusulungan, at kasuotan.

Mga Personal na
https://www.cdc.gov/tb/t
Kasaysayan sa TB
opic/basics/personalstorie
(US CDC) |TB Personal s.htm
Stories (US CDC)



Ilang mga personal na kuwento at
karanasan ng mga taong nadiyagos ng
TB at ginamot para sa impeksyon/sakit
na TB.

Mga Serbisyong
Pang-emerhensiya
para sa



24-hour crisis line para sa mga taong
may psychiatric emergency o
nangangailangan kaagad ng suporta at

http://www.immunizebc.c
a/finder

604 874-7307

Tagalog



Kung nais mong hanapin ang public
health unit na pinakamalapit sa iyo,
maaari mong ipasok ang iyong postal
code at may lalabas na listahan ng
health units na pinakamalapit sa iyo.

Pangkaisipang
Kalusugan sa
Vancouver
Vancouver Mental
Health Emergency
Services

impormasyon.

Tagalog

