
التقدم للحصول على
بطاقة أونتاريو الصحية

   Ontario Health Card
 !Ontarioمرحبا بكم في أونتاريو

 إذا كنت مقيما بمقاطعة أونتاريو Ontario، فإن حيازتك على
 بطاقة صحية يعني أن من حقك الحصول على خدمات الرعاية الصحية  

Ontario Health Insurance Plan (OHIP) التي تدفع مقابلها خطة أونتاريو للتأمين الصحي 

 فإذا لم يكن لديك بطاقة أونتاريو الصحية يجب أن تتقدم بطلب الحصول عليها من أحد مراكز خدمات أونتاريو
ServiceOntario centre. ولكن قبل أن تذهب ألحد المراكز للتقدم بطلب، برجاء اتباع تلك الخطوات: 

 .	  :ServiceOntario.ca/HealthCard  قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

 .	 (form 0265-82) قم بطباعة وتعبئة نموذج التسجيل للحصول على تغطية أونتاريو الصحية

 قم بمراجعة قائمة المستندات الخاصة بتغطية أونتاريو الصحية الموجودة في نموذج (form 9998E-82)لمعرفة ما 	 
المستندات المطلوبة )توجد القائمة بالكامل على الجانب الخلفي( هي 

قم بزيارة الموقع اإللكتروني ServiceOntario.ca/FindServices لتجد أقرب مركز خدمات أونتاريو 	. 
ServiceOntario لك.  

 .	ServiceOntario خذ نموذج التسجيل بعد تعبئته وكافة المستندات المطلوبة ألحد مراكز خدمة أونتاريو

المستندات المطلوبة

 القائمة -1 إثبات الجنسية الكندية أو إثبات وضع الهجرة الذي يؤهل للحصول على برنامج أونتاريو 	 
 OHIP للتأمين الصحي

تثبت المستندات في هذه القائمة أنك مواطن كندي أو تحمل أي وضع آخر خاص بالهجرة/اإلقامة يؤهلك للحصول على 
تغطية  تأمين أونتاريو الصحي

القائمة -2 إثبات اإلقامة في أونتاريو	 

 تظهر المستندات بهذه القائمة اسمك وعنوانك الحالي وتؤكد أن محل إقامتك الرئيسي هو في أونتاريو

القائمة -3 مستندات دعم الهوية	 

تظهر المستندات في تلك القائمة اسمك وتوقيعك

يجب أن تحضر دائما مستند واحد على األقل من كل قائمة.

كن جاهزا حتى ال تحتاج لزيارة أحد مراكز ServiceOntario إال مرة واحدة.	 
يجب أن تكون كافة المستندات أصلية  لن يتم قبول الصور الضوئية أو المطبوعة.	 

http://www.serviceontario.ca
http://www.ServiceOntario.ca/HealthCard
http://www.ServiceOntario.ca/FindServices
http://www.serviceontario.ca


OHIP إثبات الجنسية/ أو وضع الهجرة/اإلقامة يسمح بالحصول على خطة أونتاريو للتأمين الصحي 	القائمة  
أنا أحضر: 

المواطنون الكنديون 
جواز سفر كندي ساري المفعول أو منتهي الصالحية 	 

بما ال يزيد عن 5 سنوات            

 شهادة ميالد من إحدى المقاطعات أو األقاليم الكندية	 
  the Vitalصادرة طبقا لقانون اإلحصائيات الحيوية(  

Statistics Act)

شهادة تسجيل كندية للميالد بالخارج 	 

بيان معتمد بالميالد الفعلي من إحدى المقاطعات أو 	 
األقاليم الكندية 

 	  Certificateشهادة الجنسة الكندية أو شهادة التجنيس
   of Naturalization 

  )المستند الورقي أو البطاقة وليس اإلصدار التذكاري( 

شهادة السكان األصليين )البطاقة الورقية أو البالستيكية( 	 

سجل السكان األصليين المسّجل )معتمد( 	 

المقيمون الدائمون/ المهاجرون الشرعيون
بطاقة إقامة دائمة سارية المفعول أو منتهية الصالحية 	 

بما ال يزيد عن 5 سنوات 

بطاقة الهوية الخاصة بالهجرة الكندية	 

 	  (IMM 5292, 5688)تأكيد اإلقامة الدائمة

 	  (IMM 1000)سجل وصول المهاجرين

أوضاع أخرى خاصة بالهجرة/اإلقامة
خطاب من هيئة الهجرة والالجئين تؤكد الشخص 	 

كالجئ قانوني أو شخص بحاجة للحماية 

المستند الخاص باألشخاص ذوي الحاجة للحماية	 

تصريح اإلقامة المؤقتة )تنطبق بعض الضوابط( 	 

تصريح عمل )قد يكون إثبات العمل بدوام كامل في 	 
أونتاريو مطلوبا( 

تأكيد خطي من وزارة الجنسية والهجرة في كندا أن من 	 
حقك التقدم للحصول على الجنسية الكندية طبقا للمادة 

1.5 من قانون الجنسية )كندا(

تأكيد خطي من وزارة الجنسية والهجرة في كندا أن من 	 
حقك التقدم بطلب الحصول على اإلقامة الدائمة في كندا.

التأكيد المؤقت لمستند التسجيل	 

   :مستند واحد من\

القائمة 	 إثبات الجنسية أو وضع الهجرة/اإلقامة الذي يمنح أحقية الحصول على بطاقة أونتاريو الصحية 
 OHIP

مستند إلثبات أنك مواطن كندي أو تحمل وضع هجرة/إقامة آخر يعطيك أحقية الحصول على تغطية التأمين الصحي 
بأونتاريو.

أنا أحضر:  _________________________________________________________________________



 القائمة 	 إثبات اإلقامة 
أنا أحضر: 

رخصة قيادة سارية المفعول بأونتاريو أو رخصة 	 
قيادة مؤقتة )فقط لو كانت مرفقة ببطاقة رخصة 

تحمل صورة شخصية تحملنفس العنوان(

فاتورة مرافق )هاتف منزلي، كابل التلفاز، إحدى 	 
شركات المرافق العامة، الكهرباء، الغاز، المياه(

بيانات كشف الحساب البنكية الشهرية التي يتم 	 
إرسالها بالبريد لحسابات التوفير أو الشيكات )ال 

يتضمن ذلك اإليصاالت، الدفاتر البنكية أو الخطابات 
أو اإليصاالت اإللكترونية الصادرة عن موظف خدمة 

العمالء بالبنك(

سجل من صاحب العمل )كشف الراتب أو خطاب 	 
من صاحب العمل مكتوب على ورق عليه بيانات 

الشركة(

بطاقة تقرير مدرسية أو جامعية أو سجل درجات 	 
المواد

كشف المزايا الضريبية الخاصة باألطفال	 

تقييم ضريبة الدخل )األحدث(	 

بوليصة تأمين )منزل، خاصة بالمستأجر، خاصة 	 
بالسيارة أو تأمين على الحياة(

اتفاقات الرهن، الرهن العقاري أو اإليجار	 

تصريح أونتاريو للمركبات )األجزاء الخاصة 	 
بالمركبة أو اللوحات المعدنية(

فاتورة الضريبة العقارية	 

كشف اإليداع المباشر الخاص برفاه أونتاريو 	 
Ontario Works أو برنامج أونتاريو لدعم اإلعاقات 

OntarioDisability Support Program

 	 Paid T4E كشف مزايا تأمين العمل/البطالة

كشف تأمين كبار السن T4A (OAS) أو كشف مزايا 	 
  Canada Pension Planبرنامج المعاش الكندي

Benefits T4A (P)

كشف برنامج مدخرات التقاعد (RRSP) أو صندوق 	 
دخل التقاعد المسجل(RRIF)  أو برنامج توفير 

للملكية العقارية المعتمدة (RHOSP) من إحدى 
المؤسسات المالية )بنك، شركة تأمين، أواتحاد 

ائتماني(

بيان مزايا هيئة سالمة وتأمين محل العمل 	 
 Workplace Safety and Insurance Board

Statement of Benefits T5007

 	  Canadaبيان مساهمتك في برنامج لمعاشات كندا
Pension Plan

 بطاقة هوية أونتاريو تحمل صورة شخصية 	 

   :مستند واحد من\

القائمة 	- إثبات اإلقامة في أونتاريو

 مستند يظهر اسمك وعنوانك الحالي ويؤكد أن محل إقامتك الرئيسي في أونتاريو

_________________________________________________________________________ أنا أحضر:  



 القائمة 	 دعم الهوية
أنا أحضر: 

بطاقة ائتمان	 

رخصة قيادة أونتاريو سارية المفعول أو مؤقتة	 

بطاقة هوية أونتاريو سارية المفعول تحمل صورة 	 
شخصية

بطاقة الهوية الخاصة بالهجرة الكندية	 

شهادة الجنسية الكندية )البطاقة البالستيكية(	 

شهادة السكان األصليين )البطاقة الورقية أو 	 
البالستيكية(

إثبات اإلقامة الدائمة  (IMM 5292))فقط إذا كان 	 
التوقيع ظاهراً(

بطاقة هوية الوظيفة الحالية	 

رخصة صادرة عن جمعية مهنية سارية المفعول	 

بطاقة تأمين كبار السن	 

تصريح أونتاريو للمركبات )الجزء الخاص باللوحات 	 
المعدنية(

جواز السفر )كندي أو أجنبي(	 

بطاقة اإلقامة الدائمة )فقط لو كان التوقيع ظاهراً(	 

 	(IMM 1000) سجل الوصول

بطاقة هوية الطالب	 

بطاقة أحد االتحادات العمالية	 

   :مستند واحد من\

القائمة 	 - مستندات دعم الهوية  

مستند يظهر كل من اسمك وتوقيعك 

________________________________________________________________________ أنا أحضر:  

اتصل بنا

 ServiceOntario تقدم بعض مراكز خدمات أونتاريو

إمكانية حجز المواعيد. عندما تكون جاهزا للتقدم بطلب الحصول على بطاقة أونتاريو الصحية تحمل صورتك الشخصية، يمكنك 
 زيارتنا على اإلنترنت على موقع

 ServiceOntario.ca/Appointment أو اتصل بنا على رقم الهاتف المجاني
 1-800-367-5197 

لمعرفة إذا كانت المراكز الموجودة في منطقتك تقدم خدمة حجز المواعيد.

للحصول على قائمة بمراكز خدمة أونتاريو

 ServiceOntario  القريبة، يمكنك زيارتنا على اإلنترنت أو من جهاز المحمول الخاص بك على
 .ServiceOntario.ca/FindServices

ServiceOntario.ca/HealthCard للمزيد من المعلومات عن األحقية برجاء زيارة موقع

أو اتصل بنا على:

الرقم المجاني )كندا(:1-800-267-8097

الرقم المجاني للجهاز النصي للصم والبكم )كندا(: 1-800-268-7095

ServiceOntario.ca ستجدنا على
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