ઑન્ટેરિઓ હેલ્થ કાર્ડ (ઑન્ટેરિઓની
સ્વાસ્થ્ય પત્રિકા) માટે અરજી કરતાં
ઑન્ટેરિઓમાં સ્વાગત છે !

જો તમે ઑન્ટેરિઓના રહેવાસી હો, તો હેલ્થ કાર્ડ (સ્વાસ્થ્ય પત્રિકા) હોવાનો અર્થ એ કે ઑન્ટેરિઓ હેલ્થ ઈન્શ્યૉરન્સ પ્લાન
(ઓ.એચ.આઈ.પી.) દ્વારા ચૂકવાતા નાણાં માટે તમે અધ િકાર ધરાવો છો.
જો તમે ઑન્ટેરિઓ હેલ્થ કાર્ડ (ઑન્ટેરિઓની સ્વાસ્થ્ય પત્રિકા) ક્યારેય ધરાવેલું ન હોય, તો તમારે તેને માટે ServiceOntario કેન્દ્ર
સ્થિત અરજી કરવી જ જોઈએ. પરંતુ તમે કેન્દ્ર પર જઈને અરજી કરો તે પહેલાં, કૃપા કરીને નીચેનાં પગલાંઓનું પાલન કરોઃ
1. ServiceOntario.ca/HealthCard ની મુલાકાત લોઃ
• ઑન્ટેરિઓ હેલ્થ કવરેજ (ઑન્ટેરિઓમાં સ્વાસ્થ્ય માટેની પૉલિસીની રકમ) (ફૉર્મ 0265-82) માટેની નોંધણીને પૂર્ણ કરીને
પ્રિન્ટ કરો
• કયા-કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે (સંપર્ણ
ૂ સૂચિ ઉલટી બાજુ પર છે) એ જોવા માટે ઑન્ટેરિઓ હેલ્થ કવરેજ ડૉક્યુમેન્ટ લિસ્ટ
(ઑન્ટેરિઓની સ્વાસ્થ્ય પૉલિસી રકમ દસ્તાવેજની સૂચિ) (પત્રક 9998E-82) નું પુનરવલોકન કરો.
2. તમારું સૌથી નજીકનું ServiceOntario કેન્દ્ર શોધવા માટે ServiceOntario.ca/FindServices ની મુલાકાત લો.
3. કોઈ એક ServiceOntario કેન્દ્રમાં પૂર્ણ કરેલ નોંધણી પત્રક તેમજ જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો લઈને જાવ

જરૂરી દસ્તાવેજો
• સૂચિ 1 – કૅનેડિયન નાગરિકતાનો પુરાવો અથવા ઓ.એચ.આઈ.પી. – આ સૂચિમાં પાત્ર ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસ (દેશાગમન સ્થિતિ)
એ સાબિત કરે છે કે તમે કાં તો કૅનેડિયન નાગરિક છો અથવા અન્ય એવું ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસ
(દેશાગમન સ્થિતિ) ધરાવો છો કે જેનાંથી તમે ઑન્ટેરિઓ હેલ્થ ઈન્શ્યૉરન્સ કવરેજ (ઑન્ટેરિઓ સ્વાસ્થ્ય વીમા માટેની
પૉલિસીની રકમ) માટે પાત્ર ઠરો છો.
• સૂચિ 2 – ઑન્ટેરિઓમાં પ્રૂફ ઑફ રેસિડન્સી (નિવાસી પુરાવો)
આ સૂચિમાં દસ્તાવેજો તમારા નામને દર્શાવે છે અને પુષ્ ટિ આપે છે કે તમારા નિવાસનું મૂળ સ્થળ ઑન્ટેરિઓમાં આવેલું છે.
• સૂચિ 3 – ઓળખનો આધાર
આ સૂચિમાં દસ્તાવેજો બન્ને તમારું નામ અને સહી પ્રદર્શિત કરે છે.
તમારે પ્રત્યેક યાદીમાંથી એક દસ્તાવેજ હંમશ
ે ા લાવવાનો રહેશે.
• તૈયાર રહેજો જેથી તમારે માત્ર એક જ વાર સર્વિસઑન્ટેરિઓ કેન્દ્રની મુલાકાત લેવી પડે.
• તમામ દસ્તાવેજો મૂળ હોવા જ જોઈએ – ફોટોનકલો અને પ્રિન્ટઆઉટ્સ (છાપનો) સ્વીકાર્ય નથી.

સૂચિ 1 કૅનેડિયન નાગરિકતાનો પુરાવો / ઓ.એચ.આઈ. પી.- એલિજિબલ ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસ (પાત્ર દેશાગમન સ્થિતિ)
એકની પસંદગી કરોઃ
કૅનેડિયન નાગરિકો
• મ
 ાન્ય કૅનેડિયન પાસપોર્ટ અથવા એવો કૅનેડિયન પાસપોર્ટ કે
જેની મુદત પુરી થયે પાંચ વર્ષથી વધુ ન થયાં હોય
• કૅનેડિયન પ્રાંત અથવા પ્રદેશનું જન્મ પ્રમાણપત્ર (વાઈટલ
સ્ટૅટિસ્ટિક્સ ઍક્ટ અન્વયે બહાર પડ્યું હોય તેવુ)ં
• વિદેશમાં જન્મની નોંધણી માટેનું કૅનેડિયન પ્રમાણપત્ર
• કૅનેડિયન પ્રાંત અથવા પ્રદેશમાંથી લાઈવ બર્થ (જીવંત જન્મ)
નું પ્રમાણિત નિવેદન
• કૅનેડિયન નાગરિકતાનું પ્રમાણપત્ર અથવા નાગરિકીકરણનું
પ્રમાણપત્ર (દસ્તાવેજ માટે જરૂરી કાગળો અથવા પત્રિકા,
નહિ કે સ્મૃતિની જાળવણી માટે રાખી મૂકાયેલ કોઈ વસ્તુ)
• ભારતીય દરજ્જાનું પ્રમાણપત્ર (અધ િકૃત દસ્તાવેજ અથવા
પ્લાસ્ટિકની ઓળખપત્રિકા)
• નોંધણી કરાયેલ ભારતીય રેકૉર્ડ (પ્રમાણિત)
કાયમી નિવાસીઓ / લૅન્ડેડ ઇમિગ્રન્ટ્સ (બિન-કૅનેડિયન કાયમી
નિવાસી નાગરિકો તરીકે કૅનેડામાં દાખલ કરાયેલા વ્યક્તિઓ)
• માન્ય કાયમી નિવાસીની પત્રિકા અથવા એવી કાયમી
નિવાસીની
પત્રિકા કે જેની મુદત પુરી થયે પાંચ વર્ષથી વધુ ન થયાં હોય
• કૅનેડામાં દેશાગમન માટેનું ઓળખપત્ર
• કાયમી નિવાસ માટેની પુષ્ ટિ આપવી (આઈ.એમ.એમ.
5292, 5688)
• લૅન્ડિંગ બાબતેનો રેકૉર્ડ (આઈ.એમ.એમ. 1000)
અન્ય દેશાગમન સ્થિતિ

• કાયમી નિવાસ માટેની પુષ્ ટિ આપવી (આઈ.એમ.એમ.
5292, 5688)
• ઇમિગ્રેશન ઍન્ડ રેફ્યુજી બોર્ડ (દેશાગમન અને નિર્વાસિત
મામલે કૅનેડાનું એક સ્વતંત્ર વહીવટસંબધ
ં ક ન્યાયપંચ)
માંથી કન્વેન્શન રેફ્યુજી (સર્વસામાન્ય સંમતિથી પ્રસ્થાપિત
પ્રણાલિકા પ્રમાણે નિર્વાસિતની વ્યાખ્યા) અથવા રક્ષિત
વ્યક્તિનાં દરજ્જાની પુષ્ ટિ આપતો પત્ર
• રક્ષિત વ્યક્તિનાં દરજ્જાનો દસ્તાવેજ
• ટેમ્પરરિ રેસિડન્ટ પર્મિટ (કામચલાઉ નિવાસ માટેનો
પરવાનગીપત્ર)
(નિયંત્રણો લાગુ પડે છે)
• વર્ક પર્મિટ (કામ કરવા માટેનો પરવાનગીપત્ર)
(ઑન્ટેરિઓમાં પૂર્ણ-સમય માટેનો રોજગાર/નોકરી માટે
સાબિતી આપવાની જરૂર પડી શકે છે)
• સિટિઝનશિપ ઍન્ડ ઇમિગ્રેશન કૅનેડા (દેશાગમન અને
નાગરિકતાની બાબતોનાં વ્યવહાર કરવા માટેનું જવાબદાર
કૅનેડા સરકારના ખાતા)માંથી એ બાબતેની લેખિત પુષ્ ટિ
કે તમે સિટિઝનશિપ ઍક્ટ (નાગરિકતા ધારો) (કૅનેડા)ની
કલમ 5.1 અન્વયે કૅનેડિયન નાગરિકતા માટેની અરજી કરવા
માટે પાત્ર ઠરો છો
• સિટિઝનશિપ ઍન્ડ ઇમિગ્રેશન કૅનેડામાંથી એ બાબતેની
લેખિત પુષ્ ટિ કે તમે કૅનેડામાં કાયમી નિવાસી તરીકેની અરજી
કરવા માટે પાત્ર ઠરો છો
• સિટિઝનશિપ ઍન્ડ ઇમિગ્રેશન કૅનેડામાંથી એ બાબતેની
લેખિત પુષ્ ટિ કે તમે કૅનેડામાં કાયમી નિવાસી તરીકેની અરજી
કરવા માટે પાત્ર ઠરો છો

આમાંથી એક દસ્તાવેજઃ

સૂચિ 1 - કૅનેડિયન નાગરિકતાનો પુરાવો અથવા ઓ.એચ.આઈ.પી. — એલિજિબલ ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસ
(પાત્ર દેશાગમન સ્થિતિ)
એવો દસ્તાવેજ કે જે સાબિત કરે છે કે તમે કાં તો કૅનેડિયન નાગરિક છો અથવા તો અન્ય એવી દેશાગમન સ્થિતિ ધરાવો છો કે
જેનાંથી તમે ઑન્ટેરિઓ સ્વાસ્થ્ય વીમાનું કવરેજ (પૉલિસી રકમ) પ્રાપ્ત કરવા માટે પાત્ર ઠરી શકો છો.
હુ ં લાવું છુ ં :_____________________________________________________________________________

સૂચિ 2 પ્રૂફ ઑફ રેસિડન્સી (નિવાસી પુરાવો)
એકની પસંદગી કરોઃ
• ઑ
 ન્ટેરિઓના ડ્રાઈવર માટેનો માન્ય પરવાનો અથવા
કામચલાઉ ડ્રાઈવરનો પરવાનો (જો એક જ સરનામું
ધરાવતા ફોટો લાઈસન્સ કાર્ડની સાથે જોડાયેલું હોય તો જ)
• વપરાશનું બિલ {ઘરનો ટેલિફોન, કેબલ ટી.વી., પબ્લિક
યુટિલિટીઝ કમિશન (સાર્વજનિક સેવાકાર્યો માટેનો
આયોગ), હાઈડ્રો (જલ-સંબધ
ં ી ઉપચાર), ગૅસ, પાણી}
• બચત અથવા એકાઉન્ટ્સ માટે ચેક લખવા માટે દર મહિને
મેઈલ કરવામાં આવતા બૅન્ક ખાતાનાં સ્ટેટમેન્ટ્સ (જે માં
રસીદો, બૅન્ક બુ કો, પત્રો અથવા ઑટોમેટેડ ટેલરની
પહોંચોનો સમાવેશ થતો નથી)
• એમ્પ્લોયર (નિયોજક)નો રેકૉર્ડ {પે સ્ટબ (પગાર પહોંચની
ચૂકવણી) અથવા કંપનીનાં લેટરહેડ (મુદ્રિત મથાળુ)ં પરથી
એમ્પ્લોયર (નિયોજક)નો પત્ર}
• શાળા, કોલેજ (મહાવિદ્યાલય) અથવા યુનિવસિર્ટી રિપોર્ટ
કાર્ડ (વિશ્વવિદ્યાલય અહેવાલ પત્રિકા) અથવા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
(અનુલેખ)
• ચાઈલ્ડ ટૅક ્સ બેનિફિટ નિવેદન
• આવક વેરાની મૂલ ્ય-આંકણી (એકદમ તાજેતરની)
• વીમા પૉલિસી {ઘર, ભાડૂત, ઑટો (મોટરગાડી) અથવા
જીવન}
• ગીરો મૂકેલ ચીજનું, ભાડાનું અથવા પટે આપવાનો કરાર

અથવા વાહનનાં ભાગો)
• મિલકત કરનું વિધેયક
• ઑન્ટેરિઓ વર્ક્સ અથવા ઑન્ટેરિઓ ડિસેબિલિટી સપોર્ટ
પ્રોગ્રામ (ઑન્ટેરિઓમાં વિકલાંગતાને સહાય કરવા માટેનો
કાર્યક્રમ) માટે ડાયરેક્ટ ડિપોઝિટ (સીધી થાપણ) માટેનું
પત્રક
• ચૂકવવામાં આવેલ T4E રોજગાર વીમાનાં લાભો માટેનું
પત્રક
• વૃદ્ધાવસ્થા સલામતી T4A (OAS) માટેનું પત્રક અથવા
કૅનેડાનાં પેન્શન પ્લાન (નિવૃત્તિ-વેતન)નાં લાભો માટેનું
પત્રક T4A (P)
• નાણાંકીય સંસ્થા (બૅન્ક, ન્યાસ કંપની, ધ િરાણ મંડળ)માંથી
રજીસ્ટર્ડ રિટાયર્મેન્ટ સેવિંગ્સ પ્લાન (નોંધણી કરાયેલ નિવૃત્તિ
બચત યોજના) (આર.આર.એસ.પી.), રજીસ્ટર્ડ રિટાયર્મેન્ટ
ઈન્કમ ફન્ડ (નોંધણી કરાયેલ નિવૃત્તિ આવક ભંડોળ) (આર.
આર.આઈ.એફ.) અથવા રજીસ્ટર્ડ હોમ ઓનરશીપ સેવિંગ્સ
પ્લાન (નોંધણી કરાયેલ ઘર
માલિકી બચત યોજના) (આર.એચ.ઓ.એસ.પી.)નું પત્રક
• તમારા કૅનેડાનાં નિવૃત્તિ-વેતન યોજના માટેનાં ફાળાઓનું
પત્રક
• માન્ય ઑન્ટેરિઓ ફોટો કાર્ડ

• ઑન્ટેરિઓ મોટર વાહન માટેનો પરવાનગીપત્ર (પ્લેટ

આમાંથી એક દસ્તાવેજઃ

સૂચિ 2 - ઑન્ટેરિઓમાં પ્રૂફ ઑફ રેસિડન્સી (નિવાસી પુરાવો)
એવો દસ્તાવેજ કે જે તમારા નામને તેમજ પ્રવર્તમાન ઘરનાં સરનામાંને પ્રદર્શિત કરે છે અને પુષ્ ટિ આપે છે કે તમારા નિવાસનું મૂળ
સ્થળ ઑન્ટેરિઓમાં આવેલું છે.
હુ ં લાવું છુ ં : ____________________________________________________________________________

સૂચિ 3 - ઓળખનો આધાર
એકની પસંદગી કરોઃ
• ક્રેડિટ કાર્ડ

• પ્રવર્તમાન વ્યવસાયિક મંડળનો પરવાનો

• ઑન્ટેરિઓનાં ડ્રાઈવર (ચાલક) માટેનો માન્ય પરવાનો
અથવા કામચલાઉ ડ્રાઈવરનો પરવાનો

• વૃદ્ધાવસ્થા સલામતી પત્રિકા

• માન્ય ઑન્ટેરિઓ ફોટો કાર્ડ

• પાસપોર્ટ (કૅનેડિયન અથવા વિદેશી)

• કૅનેડિયન દેશાગમન ઓળખપત્ર
• કૅનેડિયન નાગરિકતા માટેનું પ્રમાણપત્ર (પ્લાસ્ટિક કાર્ડ)

• ઑન્ટેરિઓ મોટર વાહન માટેનો પરવાનો (પ્લેટનો ભાગ)
• કાયમી નિવાસ પત્રિકા
(જો સહી દર્શાવવામાં આવી હોય તો જ)

• ભારતીય દરજ્જાનું પ્રમાણપત્ર
(અધ િકૃત દસ્તાવેજ અથવા પ્લાસ્ટિકની ઓળખપત્રિકા)

• લૅન્ડિંગનો રેકૉર્ડ (IMM 1000)

• કાયમી નિવાસ માટેની પુષ્ ટિ આપવી (IMM 5292)
(માત્ર જો સહીને દર્શાવવામાં આવી હોય તો જ)

• યુનિઅન કાર્ડ

• વિદ્યાર્થીની આઈ.ડી. પત્રિકા

• પ્રવર્તમાન કર્મચારીનો આઈ.ડી.
આમાંથી એક દસ્તાવેજઃ

સૂચિ 3 - ઓળખનો આધાર
એવો દસ્તાવેજ કે જે બન્ને તમારું નામ અને સહી પ્રદર્શિત કરે છે.
હુ ં લાવું છુ ં :_____________________________________________________________________________

અમારો સંપર્ક કરો
કેટલાક ServiceOntario કેન્દ્રો અપૉઇન્ટમેન્ટ બુકિં ગ (અગાઉથી જ વસવાટ માટે અલગ સ્થાન માટેની નોંધણી કરવી તે) આપવા
માટેની તૈયારી બતાવે છે. તમે જ્યારે તમારા ઑન્ટેરિઓનાં નવા ફોટો હેલ્થ કાર્ડ માટેની અરજી કરવા તૈયાર હો, ત્યારે તમે અમને
ServiceOntario.ca/Appointment સ્થિત ઑનલાઈન મુલાકાત લઈ શકો છો અથવા એ જોવા માટે કે શું તમારા સમુદાયમાં
કેન્દ્રો અપૉઇન્ટમેન્ટ બુકિં ગ આપવા માટેની તૈયારી બતાવે છે કે કેમ અમારા 1-888-376-5197 સ્થિત ટૉલ-ફ્રી (નિઃશુલ્ક) નંબર પર
અમને કૉલ કરો.
નજીકનાં ServiceOntario કેન્દ્રોની સૂચિ માટે, તમે અમારી ઑનલાઈન મુલાકાત લઈ શકો છો અથવા
ServiceOntario.ca/FindServices સ્થિત તમારા મોબાઇલ ઉપકરણમાંથી મુલાકાત લઈ શકો છો.
પાત્રતા માટેની વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને ServiceOntario.ca/HealthCard સ્થિત મુલાકાત લો અથવા અમને સ્થિત કૉલ કરી
શકો છોઃ
ટૉલ-ફ્રી (નિઃશુલ્ક) (કૅનેડા): 1-800-267-8097
ટી.ટી.વાય. ટૉલ-ફ્રી (નિઃશુલ્ક) (કૅનેડા): 1-800-268-7095
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