
بیمه درمانی دانشجویان بین المللی 

ھر استانی در کانادا سیستم درمانی خاص خود را دارد. دانشجویانی که می خواھند در کانادا تحصیل 
کنند باید در استانی  که قصد تحصیل در آن را دارند به دنبال بیمه ی سالمت باشند. دانشجویان بین 

المللی که از خارج از مرزھای کانادا وارد این کشور می شوند باید برای مدت اقامت خود در کانادا به طور 
رایگان یا با پرداخت حق بیمه تحت بیمه ی درمانی باشند. 

اغلب مواقع وقتی که بیمه ی درمانی در استان مورد نظر وجود ندارد دانشجویان باید از شرکت ھای 
خصوصی اقدام به بیمه کردن خود کنند. این کار اغلب از طریق دانشگاھی که در آن تحصیل می کنند 

انجام می شود. موسساتی که در استان ھا یی واقع شده اند که دانشجویان بین المللی را تحت پوشش 
بیمه در نمی آورند ممکن است این دانشجویان را ملزم کنند تا از برنامه ھای بیمه ای اجباری استفاده 
کنند در حالیکه موسسات دیگر ممکن است برنامه ھای پوشش اختیاری را به دانشجویان بین المللی 

پیشنھاد کنند. درجدول زیر قوانین بیمه ی درمانی در استان ھای مختلف کانادا نوشته شده اند: 

استان

دانشجویان بین 
المللی را تحت 
پوشش بیمه ی 
سالمت در می 

آورد؟

توضیحات بیشترملزومات اولیه

البرتا

حداقل 12 ماه مجوز بله
تحصیل ، حد اقل 12 
ماه اقامت در آلبرتا

دانشجویانی که بیشتر از سه ماه و کمتر 
از 12 ماه اجازه ی تحصیل داشته باشند 

می توانند واجد شرایط  بیمه درمانی این 
استان باشند مشروط به اینکه ھدف و 
قصد خود برای ماندن در آلبرتا را برای 

حداقل 12 ماه نشان بدھند. دانشجویان 
کمتر از 18 سال می بایست به بیمه ی 

والدین یا ولی خود ملحق شوند. 
دانشجویان باید ظرف 90 روز پس از ورود 
خود به آلبرتا اقدام به دریافت بیمه کنند.

بریتیش کلمبیا

حداقل شش ماه بله
مجوز تحصیل

خدمات بیمه  درمانی پس از سه ماه آغاز 
خواھد شد. به دانشجویان بین المللی 

توصیه می شود بالفاصله بعد از ورود خود  
به کانادا خود را بیمه کنند. در اولین روز 

سومین ماه ورودشان بیمه درمانی به این 
دانشجویان خدمات ارایه می دھد. به 

عنوان مثال، اگر دانشجویی در 25 آگوست 
وارد آلبرتا شود پوشش بیمه ی سالمت او 
در اول نوامبر آغاز خواھد شد. دانشجویان 

بین المللی باید به دنبال پوشش بیمه 
برای آن سه ماه اول باشند.



منیتوبا

حداقل شش ماه بله
مجوز تحصیل. حداقل 

شش ماه اقامت بر 
حسب تقویم سال.

نیوبرانزوویک

حداقل سه ماه بله
اقامت در 
نیوبرانزوویک

دانشجویان باید قادر به ارایه مدارک زیر 
باشند: 

ثبت نام در یکی از موسسات اموزشی •
نیوبرانزوویک به صورت تمام وقت در 

 ( post secondary) مقطع اموزش عالی
مجوز تحصیل معتبر •
تاریخ ورود در نیو برانزویک •

نیوفاندلند و 
البرادور

حداقل 12 ماه مجوز بله
تحصیل

مناطق شمال 
غربی

حداقل 12 ماه مجوز بله
تحصیل

نوااسکوشیا

دانشجو می تواند در اولین روز سیزدھمین بله
ماه پس از تاریخ ورود به نوا اسکوشیا 

درخواست بیمه درمانی کند.  دانشجو 
نباید بیش از 31 روز متوالی خارج از نوا 
اسکوشیا بوده باشد.  به عنوان مثال، 

دانشجویی که در جوالی وارد نوا اسکوشیا 
می شود نمی تواند تا آگوست سال بعد 

درخواست بیمه ی سالمت کند. برای 
پوشش پیوسته و مداوم بیمه ی سالمت 

یک نسخه از مجوز تحصیل باید برای 
 (MSI) دریافت کارت سالمت نوا اسکوشیا

ارائه شود و ھر سال باید یک اعالمیه یا 
درخواست امضاء شود.

انتاریو

 اکثر دانشگاه ھای انتاریو در برنامه ی خیر
بیمه ی سالمت دانشگاه  (UHIP) شرکت 

دارند . دانشجویان بین المللی که در این 
دانشگاه ھای تحصیل می کنند باید در این 
برنامه ثبت نام کنند مگر اینکه معاف شده 

باشند.

جزیره پرنس 
ادوارد

دانشجویان بین المللی می بایست بیمه خیر
ی سالمت خصوصی داشته باشند. 

مؤسسات آموزشی می توانند برنامه ھای 
بیمه ای خود را به دانشجویان بین المللی 
ارائه کنند. این برنامه ھا می توانند اجباری 

یا اختیاری باشند.



کبک

خیر،مگر در شرایط 
استثتا

دانشجویان بلژیکی، دانمارکی، فنالندی، 
یونانی، لوکزامبورگی، نروژی، پرتغالی و 

سوئدی طبق توافھم نامه ی دوجانبه بین 
کبک و کشورشان واجد شرایط ھستندو 
برخی از بورسیه ھای تحصیلی در کبک 

بیمه ی سالمت را ھم پوشش می دھند. 
دانشجویان بین المللی می بایست از 

مؤسسات خصوصی بیمه دریافت کنند مگر 
اینکه از این کار معاف شده باشند. 

مؤسسات می توانند برنامه ی پوشش 
بیمه ی خود را، که ممکن است اجباری یا 

اختیاری باشد ارائه کنند.

ارایه مجوز تحصیل و مدرک ثبت نام برای بلهساسکاچوان
تحصیل تمام وقت

خیریوکان


