درخواست
کارت بهداشت
انتاریو
به انتاریو خوش آمدید!

اگر شما ساکن انتاریو هستید ،دارا بودن کارت بهداشت بدین معنی است که شما واجد شرایط برای خدمات بهداشت و
درمانی هستید که هزینه آن توسط طرح بیمه درمانی انتاریو
) Ontario Health Insurance Plan (OHIPپرداخت میشود.
اگر شما کارت بهداشت انتاریو در اختیار ندارید ،باید از طریق مرکز سرویس انتاریو)(ServiceOntario
تقاضا کنید .اما قبل از مراجعه به یک مرکز برای درخواست این کارت لطفا ً مراحل زیر را دنبال کنید:
1.از وب سایت  ServiceOntario.ca/HealthCardدیدن کنید:
•(فرم  )0265-82مربوط به ثبت پوشش درمانی انتاریو
) (Ontario Health Coverageرا چاپ و تکمیل کنید
•با مرور فهرست مدارک پوشش درمانی انتاریو (فرم  )9998E-82مدارک الزم و مورد نیاز را بررسی کنید (فهرست کامل
آنها در پشت فرم موجود میباشد)
2.با م راجعه به سایت  ServiceOntario.ca/FindServicesنزدیکترین مرکز  ServiceOntarioبه منزل خود را پیدا کنید.
3.فرم ثبت تکمیل شده و تمام مدارک الزم را به مرکز  ServiceOntarioببرید.

مدارک الزم
•فهرست  1-اثبات شهروندی کانادا یا وضعیت مهاجرت واجد ش رایط ب رای OHIP
مدارک موجود در این فهرست ثابت میکنند که شما یک شهروند کانادایی یا دارای وضعیت مهاجرت دیگری هستید و
شما را ب رای پوشش بیمه درمانی انتاریو واجد ش رایط میسازند.
•فهرست  2-اثبات سکونت در انتاریو
مدارک موجود در این فهرست نام و آدرس فعلی شما را نشان میدهند و تایید میکنند که مکان اولیه سکونت شما در
انتاریو است.
•فهرست  3-مدارک پشتیبانی از هویت
مدارک موجود در این فهرست هم نام و هم امضای شما را نشان میدهند.
شما باید همیشه یک مدرک از هر فهرست را با خود بیاورید.

•مدارک خود را طوری آماده کنید که فقط یک بار به مرکز ServiceOntarioبروید.
•تمام مدارک باید اصل باشند – فتوکپی و نسخه چاپی آنها پذیرفته نخ واهند شد.

فهرست  1اثبات شهروندی  /وضعیت مهاجرت واجد شرایط برای OHIP

یک مورد را انتخاب کنید:
شهروندان کانادایی

سایر وضعیتهای مهاجرت

•گذرنامه معتبر کانادایی یا گذرنامه کانادایی که تاریخ
انقضای آن بیش از پنج سال نباشد

•نامه تاییدیه از طرف شورای امور مهاجرت و
پناهندگی در مورد پناهنده تحت معاهده رسمی یا فرد
نیازمند به حمایت (در کانادا) مدرک فرد
حمایت شده

•گواهی کانادایی از ثبت تولد در خارج

•اجازه اقامت موقت (محدودیت اعمال میشود)

•شناسنامه صادره از یک استان یا قلمرو کانادایی
(که تحت قانون آمار حیاتی صادر شده باشد)
•گزارش رسمی از محل تولد از یک استان یا قلمرو
کانادایی
•گواهی شهروندی کانادایی یا گواهی تبعه بیگانه
(مدرک کاغذی یا کارت ،صدور یادبود قابل قبول
نیست)
•گواهی وضعیت اقامت سرخپوستی (کارت کاغذی یا
پالستیکی)
•سابقه ثبت شده سرخپوستی (گواهی شده)

•اجازه کار (شاید اثبات اشتغال به کار تمام وقت در
انتاریو الزم شود)
•تاییدیه کتبی از اداره شهروندی و مهاجرت کانادا که
طبق بخش  5.1قانون شهروندی کانادا واجد شرایط
برای درخواست شهروندی کانادا هستید.
•تاییدیه کتبی از اداره شهروندی و مهاجرت کانادا که
شما واجد شرایط برای درخواست اقامت دائم در کانادا
هستید
•تاییدیه موقت مدرک ثبت نام

مقیم دائم  /مهاجر ساکن کانادا دارای اقامت دائم
•کارت اقامت دائم معتبر یا کارت اقامت دائمی که
تاریخ انقضای آن بیش از پنج سال نباشد
•کارت شناسایی شهروندی کانادا
•تاییدیه اقامت دائم )(IMM 5292, 5688
•برگه ورود به کانادا بعنوان اقامت قانونی (IMM
)1000

یک مدرک از:

فهرست 1
اثبات شهروندی یا وضعیت مهاجرت واجد شرایط برای OHIP
مدرکی که نشان دهد شما شهروند کانادایی هستید یا وضعیت مهاجرت دیگری دارید که ب رای پوشش بیمه درمانی انتاریو
واجد ش رایط باشید.
با خود می آورم_____________________________________________________________________ :

فهرست  2اثبات سکونت (در انتاریو)
یک مورد را انتخاب کنید:
•گ واهینامه رانندگی معتبر انتاریو یا گ واهینامه
رانندگی موقت (فقط هم راه با یک کارت عکس دار،
دارای آدرس یکسان با آن باشد)
•قبض خدمات شهری (مثل تلفن منزل ،تلویزیون
کابلی ،کمیسیون خدمات عمومی ،برق ،گاز ،آب)
•صورت حساب های ماهانه بانکی ب رای حساب
پس انداز و جاری که ب رای شما پست شده باشند
(شامل رسید ،دفترچه بانکی ،نامه یا رسید دستگاه
خودپرداز نمیباشد)
•سابقه کارفرما (ته چک یا نامه از طرف کارفرما
روی سربرگ شرکت)
•کارنامه یا ریز نم رات مدرسه ،کالج یا دانشگاه
•صورت حساب م زایای مالیاتی کودک
•ارزیابی مالیات بر در آمد (جدیدترین آن)
•بیمه نامه (منزل ،اجاره ای ،اتومبیل یا عمر)
•وام مسکن ،ق رارداد اجاره یا اجاره نامه
•مجوز وسایل نقلیه موتوری انتاریو (شماره پالک یا
مشخصات قسمتهای خودرو)
•قبض مالیات ملک
•صورت حساب واریز مستقیم پول به حساب از طرف
کمکهای مالی انتاریو) (Ontario Worksیا ب رنامه
حمایت از معلولین انتاریو(Ontario Disability
)Support Program

•صورت حساب م زایای بیمه بیکاری پرداخت شده
T4E
•صورت حساب م زایای تضمین مالی دوران
سالخوردگی)T4A (OAS
•یا صورت حساب م زایای طرح بازنشستگی کانادا
)T4A (P
•صورت حساب طرح پس انداز بازنشستگی
Registered Retirement Savings Plan
) ، (RRSPتامین درآمد در زمان بازنشستگی
Fund Registered Retirement Income
) ، (RRIFطرح پس انداز از مالکیت خانه
Registered Home Ownership Savings
) ،Plan (RHOSPاز یک موسسه مالی (بانک،
شرکت امانی ،اتحادیه اعتباری)
•صورت حساب م زایای بیمه و ایمنی محل کار
(Workplace Safety and Insurance Board
Statement of Benefits) T5007
•صورت حساب سهم مشارکت در طرح بازنشستگی
کانادا
(Canada Pension Plan Statement of
)Contributions
•کارت عکس دار معتبر انتاریو

یک مدرک از:

فهرست 2
گواهی سکونت در انتاریو
مدرکی که نام و آدرس فعلی منزل شما را نشان دهد و تایید کند که محل سکونت اولیه شما در انتاریو است.
با خود می آورم_____________________________________________________________________ :

فهرست  3مدارک پشتیبان هویت
یک مورد را انتخاب کنید:
•کارت اعتباری

•کارت م زایای تضمین مالی دوران سالخوردگی

•گ واهینامه معتبر رانندگی در انتاریو یا گ واهینامه
رانندگی موقت

•مجوز وسایل نقلیه موتوری انتاریو (قسمت مربوط
به شماره پالک)

•کارت عکس دار معتبر انتاریو

•گذرنامه (کانادایی یا خارجی)

•کارت شناسایی مهاجرت به کانادا

•کارت اقامت دائم (فقط در صورتی که امضای آن
مشخص باشد)

•گ واهی شهروندی کانادا (کارت پالستیکی)
•گ واهی وضعیت سرخپوستی (کارت کاغذی یا
پالستیکی)
•تاییدیه اقامت دائم )( (IMM 5292فقط در صورتی
که امضا در آن مشخص باشد)

•برگه ورود به کانادا بعنوان اقامت قانونی (IMM
)1000
•کارت شناسایی دانشجویی  /دانش آموزی
•کارت اتحادیه

•کارت شناسایی کارمندی در حال حاضر
•مجوز کنونی از یک انجمن حرفه ای
یک مدرک از:

فهرست 3
مدرک پشتیبان هویت
مدرکی که هم نام و هم امضای شما را نشان دهد.
با خود می آورم_____________________________________________________________________ :

تماس با ما
دسترسی به برخی از م راکز  ServiceOntarioبا تعیین وقت قبلی میباشد .هنگام آماده بودن ب رای درخواست کارت جدید بهداشت
انتاریو میت وانید ب رای تعیین وقت مالقات در م راکز محله خود بصورت آنالین در سایت  ServiceOntario.ca/Appointmentو
یا از طریق تلفن رایگان  1-888-376-5197با ما تماس بگیرید.
ب رای فهرست م راکز  ServiceOntarioنزدیک به خود میت وانید بصورت آنالین یا از تلفن دستی خود در سایت
ServiceOntario.ca/FindServices.به ما دسترسی داشته باشید.
ب رای کسب اطالعات بیشتر ب رای واجد ش رایط بودن خود ،لطف ا ً از وب سایت
ServiceOntario.ca/HealthCardدیدن کنید و یا از طریق شماره تلفنهای زیر با ما تماس بگیرید:
تلفن رایگان (کانادا)1-800-267-8097 :
تلفن رایگان معلولین (کانادا)1-800-268-7095:
در سایت ServiceOntario.caبه ما دسترسی داشته باشید.
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