
ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ 
ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਵਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹ!ੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹ,ੋ ਵਜਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਕਾਰਡ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਲਥ ਇੰਵ਼ਿਊਰੰਸ ਪਲਾਨ (OHIP) 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਲਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜਮੀ  
ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਸੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ  
ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਜਾਵੋਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ

1. ServiceOntario.ca/HealthCard ’ਤੇ ਜਾਓ:

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਰਵਜਸਟਰੇ਼ਿਨ (ਫਾਰਮ 0265-82) ਵਪਰੰ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋ 

• ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੂਚੀ (ਫਾਰਮ 9998E-82) ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਹੜੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹ)ੈ

2. ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ServiceOntario.ca/FindServices ’ਤੇ ਜਾਓ

3. ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਵਜਸਟਰੇ਼ਿਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ

• ਸੂਚੀ 1 – ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ OHIP- ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਵਚਲੇ ਯੋਗ ਪਰਵਾਸ ਦਰਜਾ  ਦਸਤਾਵੇਜ 
(Immigration Status Documents) 
ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਸੂਚੀ 2 – ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਰਹਾਇ਼ਿ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਵਚਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਹਣ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਵੱਚ ਹ।ੈ

• ਸੂਚੀ 3 – ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਵਚਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੋਨੋਂ  ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇ਼ਿਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

• ਵਤਆਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਸੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਵਵਖੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਵ।ੇ 
• ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤੀਆਂ 

ਨਕਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੈ।

http://www.ontario.ca/health-and-wellness/health-card-services
https://www.services.gov.on.ca/locations/start.do?action=services&redirected_slf=1


ਸੂਚੀ 1 - ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ/OHIP – ਯੋਗ ਪਰਵਾਸ ਦਰਜਾ 
ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ:ੋ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ
•  ਵੈਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਵਜਸਦੀ ਵਮਆਦ ਪੁੱਗੇ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ

•  ਵਕਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵਖੱਤੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਾ 
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਵਟਸਵਟਕਸ ਐਕਟ 
ਤਵਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ)

•  ਵਵਦੇ਼ਿ ਵਵੱਚ ਹੋਏ ਜਨਮ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ

•  ਵਕਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵਖੱਤੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਵ ਬਰਥ (Certified 
Statement of Live Birth)

•  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਂ 
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਆਫ ਨੈਚਰਲਾਈਜੇ਼ਿਨ (ਕਾਗਜੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਵਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅੰਕ)

•  ਭਾਰਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (ਕਾਗਜੀ ਜਾਂ 
ਪਲਾਸਵਟਕ ਕਾਰਡ)

• ਪੰਜੀਵਕਰਤ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਾਰਡ (ਪਰਮਾਵਣਤ)

ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ/ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ
•  ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ 

ਕਾਰਡ ਵਜਸਦੀ ਵਮਆਦ ਪੁੱਗੇ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ

• ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ ਆਈਡੈਂਟੀਵਫਕੇ਼ਿਨ ਕਾਰਡ

•  ਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇ਼ਿ ਦੀ ਪੁ਼ਿਟੀ (IMM 5292, 5688)

• ਵਰਕਾਰਡ ਆਫ ਲੈਂਵਡੰਗ (IMM 1000)

ਹੋਰ ਪਰਵਾਸ ਦਰਜਾ
•  ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ ਐਡਂ ਰੀਵਫਊਜੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 

ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਨਵੈਨ਼ਿਨ ਰੀਵਫਊਜੀ (Convention 
Refugee) ਜਾਂ ਪਰੋਟੈਕਵਟਡ ਪਰਸਨ (Protected 
Person) ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

• ਪਰੋਟੈਕਵਟਡ ਪਰਸਨ ਸਟੇਟਸ (Protected Person 
Status)  
 ਦਸਤਾਵੇਜ 

•  ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਪਰਵਮਟ (ਪਰਤੀਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ)

•  ਵਰਕ ਪਰਵਮਟ (ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ-ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ)ੈ

•  ਵਸਟੀਜਨਵ਼ਿਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਪੁ਼ਿਟੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਸਟੀਜਨਵ਼ਿਪ 
ਐਕਟ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਖੰਡ 5.1 ਤਵਹਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 
ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ

•  ਵਸਟੀਜਨਵ਼ਿਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਪੁ਼ਿਟੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ 
ਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇ਼ਿ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ

•  ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੁ਼ਿਟੀ  
(Temporary Confirmation of Registration) 
ਦਸਤਾਵੇਜ

  ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ:

ਸੂਚੀ 1 - ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ OHIP
ਯੋਗ ਪਰਵਾਸ ਦਰਜਾ (Eligible Immigration Status)

ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸ ਦਰਜਾ  
ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

 ਮੈਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਆ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ:  _____________________________________________



ਸੂਚੀ 2 - ਵਰਹਾਇ਼ਿ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ:ੋ

•  ਵੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਵਫਰ 
ਅਸਥਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ (ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ 
ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਲਾਇਸੰਸ 
ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਵ)ੇ

• ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਬੱਲ (ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕੇਬਲ 
ਟੀਵੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਵਵਧਾਵਾਂ ਕਵਮ਼ਿਨ, ਹਾਈਡਰ,ੋ ਗੈਸ, 
ਪਾਣੀ)

• ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਚੈਵਕੰਗ ਖਾਵਤਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਾਕ 
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵਚੱਠੇ (statements) 
(ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚ ਰਸੀਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੁੱਕਸ, ਪੱਤਰ ਜਾਂ 
ਆਟੋਮੇਵਟਡ ਟੈਲਰ ਰਸੀਦਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ)

• ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਵਰਕਾਰਡ (ਤਨਖਾਹ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ 
ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ’ਤੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ)

•  ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 
ਜਾਂ ਪਰਤੀਵਲਪੀ (transcript)

• ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਵਫਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

• ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ)

• ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀ (ਘਰ, ਵਕਰਾਏਦਾਰ, ਆਟੋ ਜਾਂ ਜੀਵਨ)

• ਵਗਰਵੀਨਾਮਾ (mortgage), ਵਕਰਾਏ ਜਾਂ ਪਟੇ ਦਾ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

•  ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਪਰਵਮਟ (ਪਲੇਟ ਜਾਂ 
ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰ਼ਿ)

• ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਬੱਲ

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ (Ontario Works) ਜਾਂ 
ਓਨਟਾਰੀਓ  ਵਡਸਏਵਬਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ 
(Ontario Disability  Support Program) ਵਾਸਤੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਡਪਾਵਜਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

• ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਵ਼ਿਊਰੰਸ 
ਬੈਨੀਵਫਟਸ ਪੇਡ T4E

•  ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਓਲਡ ਏਜ ਸੀਵਕਊਰਟੀ T4A(OAS) 
ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨ਼ਿਨ ਪਲਾਨ 
ਬੈਨੀਵਫਟਸ T4A(P)

• ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਵਜਸਟਰਡ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਵੰਗਜ 
ਪਲਾਨ (RRSP), ਰਵਜਸਟਰਡ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ 
ਇਨਕਮ ਫੰਡ (RRIF) ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ (ਬੈਂਕ, 
ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ, ਕਰੈਵਡਟ ਯੂਨੀਅਨ) ਤੋਂ ਰਵਜਸਟਰਡ 
ਹੋਮ ਔਨਰਵ਼ਿਪ ਸੇਵਵੰਗਜ ਪਲਾਨ (RHOSP)

•  ਵਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡਂ ਇੰਵ਼ਿਊਰੰਸ ਬੋਰਡ ਦੀ 
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬੈਨੀਵਫਟਸ  T5007

•  ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨ਼ਿਨ ਪਲਾਨ ਵਵੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ  
ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

• ਵੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ

  ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ:

ਸੂਚੀ 2 - ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਵੱਚ ਵਸਨੀਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਹਣ  
ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਵੱਚ ਹ।ੈ 

 ਮੈਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਆ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ:  _____________________________________________



ਸੂਚੀ 3 - ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ:ੋ

• ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ

• ਵੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ 
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ

• ਵੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ

• ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇ਼ਿਨ ਆਈਡੈਂਟੀਵਫਕੇ਼ਿਨ ਕਾਰਡ

• ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਟੀਜਨਵ਼ਿਪ 
(ਪਲਾਸਵਟਕ ਕਾਰਡ)

• ਭਾਰਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (ਕਾਗਜੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਵਟਕ 
ਕਾਰਡ)

•  ਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇ਼ਿ ਦੀ ਪੁ਼ਿਟੀ (IMM 5292) (ਕੇਵਲ ਤਾਂ 
ਹੀ ਜੇਕਰ ਦਸਤਖਤ ਨੰੂ ਪਰਦਰਵ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ

• ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ID

• ਪੇ਼ਿੇਵਰਾਨਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਲਾਇਸੰਸ

• ਓਲਡ ਏਜ ਸਵਕਊਰਟੀ ਕਾਰਡ

•  ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਪਰਵਮਟ (ਪਲੇਟ ਦਾ ਅੰ਼ਿ)

• ਪਾਸਪੋਰਟ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਵਵਦੇ਼ਿੀ)

•  ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਡ (ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ  
ਦਸਤਖਤ ਨੰੂ ਪਰਦਰਵ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ

• ਵਰਕਾਰਡ ਆਫ ਲੈਂਵਡੰਗ (IMM 1000)

• ਵਵਵਦਆਰਥੀ ID ਕਾਰਡ

• ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਡ

  ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ:

ਸੂਚੀ 3- ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੋਨੋਂ  ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

ਮੈਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਆ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ:  _____________________________________________

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਫੋਟੋ ਸੇਹਤ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ 
ServiceOntario.ca/Appointment ਵਵਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਫਰ 1-888-376-5197 ’ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਟੌਲ-ਫਰੀ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਚਲੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਨੇੜਲੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ , ਜਾਂ ਵਫਰ  
ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ServiceOntario.ca/FindServices ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ServiceOntario.ca/HealthCard ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਵਫਰ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ:

ਟੌਲ-ਫਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ): 1-800-267-8097  |  TTY ਟੌਲ-ਫਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ): 1-800-268-7095

ਸਾਨੰੂ ServiceOntario.ca ’ਤੇ ਲੱਭੋ
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