
ઑન્ટેરિઓ હટેલ્થ કાર્ડ (ઑન્ટેરિઓની 
સ્ાસ્થ્ય પત્રિકા) મા્ટે અિજી કિતાં   
ઑન્ટેરિઓમાં સ્ાગત છટે!
જો તમટે ઑન્ટેરિઓના િહટ્ે ાસી હો, તો હટેલ્થ કાર્ડ (સ્ાસ્થ્ય પત્રિકા) હો્ાનો અ્થ્ડ એ કટે ઑન્ટેરિઓ હટેલ્થ ઈન્શ્યયૉિનસ પ્ાન 
(ઓ.એચ.આઈ.પી.) દ્ાિા ચૂક્ાતા નાણાં મા્ટે તમટે અત્ િકાિ િિા્ો છો.
જો તમટે ઑન્ટેરિઓ હટેલ્થ કાર્ડ (ઑન્ટેરિઓની સ્ાસ્થ્ય પત્રિકા) ક્યાિટે્ય િિા્ટ્ે ું ન હો્ય, તો તમાિટે તટેનટે મા્ટે ServiceOntario કટેનદ્ર 
ત્સ્થત અિજી કિ્ી જ જોઈએ. પિતંુ તમટે કટેનદ્ર પિ જઈનટે અિજી કિો તટે પહટ્ે ાં, કપૃા કિીનટે નીચટેનાં પગ્ાઓંનું પા્ન કિોઃ

1. ServiceOntario.ca/HealthCard ની મુ્ ાકાત ્ોઃ

• ઑન્ટેરિઓ હટેલ્થ ક્િટેજ (ઑન્ટેરિઓમાં સ્ાસ્થ્ય મા્ટેની પયૉત્્સીની િકમ) (ફયૉમ્ડ 0265-82) મા્ટેની નોંિણીનટે પણૂ્ડ કિીનટે 
ત્રિન્ કિો

• ક્યા-ક્યા દસતા્ટેજો જરૂિી છટે (સપંણૂ્ડ સૂત્ચ ઉ્્ી બાજુ પિ છટે) એ જો્ા મા્ટે ઑન્ટેરિઓ હટેલ્થ ક્િટેજ રયૉક્યમુટેન્ ત્્સ્ 
(ઑન્ટેરિઓની સ્ાસ્થ્ય પયૉત્્સી િકમ દસતા્ટેજની સૂત્ચ) (પરિક 9998E-82) નું પનુિ્્ોકન કિો.

2. તમારં સૌ્થી નજીકનું ServiceOntario કટેનદ્ર શોિ્ા મા્ટે ServiceOntario.ca/FindServices ની મુ્ ાકાત ્ો.

3. કોઈ એક ServiceOntario કટેનદ્રમાં પણૂ્ડ કિટ્ે  નોંિણી પરિક તટેમજ જરૂિી તમામ દસતા્ટેજો ્ઈનટે જા્

જરૂિી દસતા્ટેજો

• સૂત્ચ 1 – કૅનટેરર્યન નાગરિકતાનો પિુા્ો અ્થ્ા ઓ.એચ.આઈ.પી. – આ સૂત્ચમાં પારિ ઇત્મગ્ટેશન સ્ટે્સ (દટેશાગમન ત્સ્થત્ત) 
એ સાત્બત કિટે છટે કટે તમટે કાં તો કૅનટેરર્યન નાગરિક છો અ્થ્ા અન્ય એ્ું ઇત્મગ્ટેશન સ્ટે્સ 
(દટેશાગમન ત્સ્થત્ત) િિા્ો છો કટે જટેના્ંથી તમટે ઑન્ટેરિઓ હટેલ્થ ઈન્શ્યયૉિનસ ક્િટેજ (ઑન્ટેરિઓ સ્ાસ્થ્ય ્ીમા મા્ટેની 
પયૉત્્સીની િકમ) મા્ટે પારિ ઠિો છો.

• સૂત્ચ 2 – ઑન્ટેરિઓમાં રિૂફ ઑફ િટેત્સરનસી (ત્ન્ાસી પિુા્ો) 
આ સૂત્ચમાં દસતા્ટેજો તમાિા નામનટે દશા્્ડ ટે છટે અનટે પુત્ટિ આપટે છટે કટે તમાિા ત્ન્ાસનું મળૂ સ્થળ ઑન્ટેરિઓમાં આ્ટ્ે ું છટે.

• સૂત્ચ 3 – ઓળખનો આિાિ 
આ સૂત્ચમાં દસતા્ટેજો બનનટે તમારં નામ અનટે સહી રિદરશ્ડત કિટે છટે. 

તમાિટે રિત્યટેક ્યાદીમા્ંથી એક દસતા્ટેજ હમંટેશા ્ા્્ાનો િહટેશટે.

• ત્ૈયાિ િહટેજો જટે્થી તમાિટે મારિ એક જ ્ાિ સર્્ડસઑન્ટેરિઓ કટેનદ્રની મુ્ ાકાત ્ટ્ે ી પરટે. 
• તમામ દસતા્ટેજો મળૂ હો્ા જ જોઈએ – ફો્ોનક્ો અનટે ત્રિન્આઉટસ (છાપનો) સ્ીકા્ય્ડ ન્થી.

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


સૂત્ચ 1 કૅનટેરર્યન નાગરિકતાનો પિુા્ો / ઓ.એચ.આઈ. પી.- એત્્ત્જબ્ ઇત્મગ્ટેશન સ્ટે્સ (પારિ દટેશાગમન ત્સ્થત્ત) 
એકની પસદંગી કિોઃ

કૅનટેરર્યન નાગરિકો
•  માન્ય કૅનટેરર્યન પાસપો્્ડ અ્થ્ા એ્ો કૅનટેરર્યન પાસપો્્ડ કટે 

જટેની મદુત પિુી ્થ્યટે પાચં ્ર્ડ્થી ્િુ ન ્થ્યાં હો્ય

• કૅનટેરર્યન રિાતં અ્થ્ા રિદટેશનું જનમ રિમાણપરિ (્ ાઈ્્ 
સ્ૅર્ત્સ્કસ ઍક્ અન્્યટે બહાિ પડ્યું હો્ય તટ્ે ુ)ં

• ત્્દટેશમાં જનમની નોંિણી મા્ટેનું કૅનટેરર્યન રિમાણપરિ

• કૅનટેરર્યન રિાતં અ્થ્ા રિદટેશમા્ંથી ્ાઈ્ બ્થ્ડ (જી્તં જનમ)
નું રિમાત્ણત ત્ન્ટેદન

• કૅનટેરર્યન નાગરિકતાનું રિમાણપરિ અ્થ્ા નાગરિકીકિણનું 
રિમાણપરિ (દસતા્ટેજ મા્ટે જરૂિી કાગળો અ્થ્ા પત્રિકા, 
નત્હ કટે સમૃત્તની જાળ્ણી મા્ટે િાખી મૂકા્યટ્ે  કોઈ ્સત)ુ

• ભાિતી્ય દિજ્જાનું રિમાણપરિ (અત્ િકતૃ દસતા્ટેજ અ્થ્ા 
પ્ાત્સ્કની ઓળખપત્રિકા)

• નોંિણી કિા્યટ્ે  ભાિતી્ય િટેકયૉર્ડ (રિમાત્ણત)

કા્યમી ત્ન્ાસીઓ / ્નૅરટેર ઇત્મગ્નટસ (ત્બન-કૅનટેરર્યન કા્યમી 
ત્ન્ાસી નાગરિકો તિીકટે કૅનટેરામાં દાખ્ કિા્યટ્ે ા વ્યત્કતઓ)

• માન્ય કા્યમી ત્ન્ાસીની પત્રિકા અ્થ્ા એ્ી કા્યમી 
ત્ન્ાસીની  
પત્રિકા કટે જટેની મદુત પિુી ્થ્યટે પાચં ્ર્ડ્થી ્િુ ન ્થ્યાં હો્ય

• કૅનટેરામાં દટેશાગમન મા્ટેનું ઓળખપરિ

• કા્યમી ત્ન્ાસ મા્ટેની પુત્ટિ આપ્ી (આઈ.એમ.એમ. 
5292, 5688)

• ્ૅનનરગં બાબતટેનો િટેકયૉર્ડ (આઈ.એમ.એમ. 1000)

અન્ય દટેશાગમન ત્સ્થત્ત

• કા્યમી ત્ન્ાસ મા્ટેની પુત્ટિ આપ્ી (આઈ.એમ.એમ. 
5292, 5688)

• ઇત્મગ્ટેશન ઍનર િટેફ્યજુી બોર્ડ (દટેશાગમન અનટે ત્ન્ા્ડત્સત 
મામ્ટે કૅનટેરાનું એક સ્તરંિ ્હી્્સબંિંક ન્યા્યપચં)
મા્ંથી કન્ટેનશન િટેફ્યજુી (સ્્ડસામાન્ય સમંત્ત્થી રિસ્થાત્પત 
રિણાત્્કા રિમાણટે ત્ન્ા્ડત્સતની વ્યાખ્યા) અ્થ્ા િત્ષિત 
વ્યત્કતનાં દિજ્જાની પુત્ટિ આપતો પરિ

• િત્ષિત વ્યત્કતનાં દિજ્જાનો દસતા્ટેજ

• ્ટેમપિરિ િટેત્સરન્ પરમ્ડ્ (કામચ્ાઉ ત્ન્ાસ મા્ટેનો 
પિ્ાનગીપરિ)  
(ત્ન્યરંિણો ્ાગુ પરટે છટે)

• ્ક્ડ પરમ્ડ્ (કામ કિ્ા મા્ટેનો પિ્ાનગીપરિ) 
(ઑન્ટેરિઓમાં પણૂ્ડ-સમ્ય મા્ટેનો િોજગાિ/નોકિી મા્ટે 
સાત્બતી આપ્ાની જરૂિ પરી શકટે છટે)

• ત્સર્ઝનત્શપ ઍનર ઇત્મગ્ટેશન કૅનટેરા (દટેશાગમન અનટે 
નાગરિકતાની બાબતોનાં વ્ય્હાિ કિ્ા મા્ટેનું જ્ાબદાિ 
કૅનટેરા સિકાિના ખાતા)મા્ંથી એ બાબતટેની ્ટેત્ખત પુત્ટિ 
કટે તમટે ત્સર્ઝનત્શપ ઍક્ (નાગરિકતા િાિો) (કૅનટેરા)ની 
ક્મ 5.1 અન્્યટે કૅનટેરર્યન નાગરિકતા મા્ટેની અિજી કિ્ા 
મા્ટે પારિ ઠિો છો

• ત્સર્ઝનત્શપ ઍનર ઇત્મગ્ટેશન કૅનટેરામા્ંથી એ બાબતટેની 
્ટેત્ખત પુત્ટિ કટે તમટે કૅનટેરામાં કા્યમી ત્ન્ાસી તિીકટેની અિજી 
કિ્ા મા્ટે પારિ ઠિો છો

• ત્સર્ઝનત્શપ ઍનર ઇત્મગ્ટેશન કૅનટેરામા્ંથી એ બાબતટેની 
્ટેત્ખત પુત્ટિ કટે તમટે કૅનટેરામાં કા્યમી ત્ન્ાસી તિીકટેની અિજી 
કિ્ા મા્ટે પારિ ઠિો છો

   આમા્ંથી એક દસતા્ટેજઃ

સૂત્ચ 1 - કૅનટેરર્યન નાગરિકતાનો પિુા્ો અ્થ્ા ઓ.એચ.આઈ.પી. — એત્્ત્જબ્ ઇત્મગ્ટેશન સ્ટે્સ  
(પારિ દટેશાગમન ત્સ્થત્ત)

એ્ો દસતા્ટેજ કટે જટે સાત્બત કિટે છટે કટે તમટે કાં તો કૅનટેરર્યન નાગરિક છો અ્થ્ા તો અન્ય એ્ી દટેશાગમન ત્સ્થત્ત િિા્ો છો કટે 
જટેના્ંથી તમટે ઑન્ટેરિઓ સ્ાસ્થ્ય ્ીમાનું ક્િટેજ (પયૉત્્સી િકમ) રિાપત કિ્ા મા્ટે પારિ ઠિી શકો છો.

હું ્ા્ું છંુ: ____________________________________________________________________________



સૂત્ચ 2 રિૂફ ઑફ િટેત્સરનસી (ત્ન્ાસી પિુા્ો) 
એકની પસદંગી કિોઃ

•  ઑન્ટેરિઓના ડ્ાઈ્િ મા્ટેનો માન્ય પિ્ાનો અ્થ્ા 
કામચ્ાઉ ડ્ાઈ્િનો પિ્ાનો (જો એક જ સિનામું 
િિા્તા ફો્ો ્ાઈસનસ કાર્ડની સા્થટે જોરા્યટ્ે ું હો્ય તો જ)

• ્પિાશનું ત્બ્ {ઘિનો ્ટેત્્ફોન, કટેબ્ ્ી.્ ી., પત્્્ક 
્યુર્ત્્્ીઝ કત્મશન (સા્્ડજત્નક સટ્ે ાકા્યયો મા્ટેનો 
આ્યોગ), હાઈડ્ો (જ્-સબંિંી ઉપચાિ), ગસૅ, પાણી}

• બચત અ્થ્ા એકાઉનટસ મા્ટે ચટેક ્ખ્ા મા્ટે દિ મત્હનટે 
મટેઈ્ કિ્ામાં આ્તા બનૅક ખાતાનાં સ્ટે્મટેનટસ (જટેમાં 
િસીદો, બનૅક બુકો, પરિો અ્થ્ા ઑ્ોમટે્ટેર ્ટ્ે િની 
પહોંચોનો સમા્ટેશ ્થતો ન્થી)

• એમપ્ો્યિ (ત્ન્યોજક)નો િટેકયૉર્ડ {પટે સ્બ (પગાિ પહોંચની 
ચૂક્ણી) અ્થ્ા કપંનીનાં ્ટે્િહટેર (મુરદ્રત મ્થાળુ)ં પિ્થી 
એમપ્ો્યિ (ત્ન્યોજક)નો પરિ}

• શાળા, કો્ટેજ (મહાત્્દ્ા્્ય) અ્થ્ા ્યુત્ન્ત્સ્ટી રિપો્્ડ 
કાર્ડ (ત્્શ્ત્્દ્ા્્ય અહટ્ે ા્ પત્રિકા) અ્થ્ા ટ્ાનસરરિપ્ 
(અનુ્ ટેખ)

• ચાઈલર ્ૅકસ બટેત્નરફ્ ત્ન્ટેદન

• આ્ક ્ટેિાની મલૂ્ય-આંકણી (એકદમ તાજટેતિની)

• ્ીમા પયૉત્્સી {ઘિ, ભારૂત, ઑ્ો (મો્િગારી) અ્થ્ા 
જી્ન}

• ગીિો મૂકટે્ ચીજનું, ભારાનું અ્થ્ા પ્ટે આપ્ાનો કિાિ

• ઑન્ટેરિઓ મો્િ ્ાહન મા્ટેનો પિ્ાનગીપરિ (પ્ટે્ 

અ્થ્ા ્ાહનનાં ભાગો)

• ત્મ્કત કિનું ત્્િટે્યક

• ઑન્ટેરિઓ ્કસ્ડ અ્થ્ા ઑન્ટેરિઓ રરસટેત્બત્્્ી સપો્્ડ 
રિોગ્ામ (ઑન્ટેરિઓમાં ત્્ક્ાગંતાનટે સહા્ય કિ્ા મા્ટેનો 
કા્ય્ડરિમ) મા્ટે રા્યિટેક્ રરપોત્ઝ્ (સીિી ્થાપણ) મા્ટેનું 
પરિક

• ચૂક્્ામાં આ્ટ્ે  T4E િોજગાિ ્ીમાનાં ્ાભો મા્ટેનું 
પરિક 

• ્દૃિા્સ્થા સ્ામતી T4A (OAS) મા્ટેનું પરિક અ્થ્ા 
કૅનટેરાનાં પટેનશન પ્ાન (ત્ન્ૃત્તિ-્ટેતન)નાં ્ાભો મા્ટેનું 
પરિક T4A (P)

• નાણાંકી્ય સસં્થા (બનૅક, ન્યાસ કપંની, ત્ િિાણ મંરળ)મા્ંથી 
િજીસ્ર્ડ રિ્ા્યમમેન્ સટેન્ગંસ પ્ાન (નોંિણી કિા્યટ્ે  ત્ન્ૃત્તિ 
બચત ્યોજના) (આિ.આિ.એસ.પી.), િજીસ્ર્ડ રિ્ા્યમમેન્ 
ઈનકમ ફનર (નોંિણી કિા્યટ્ે  ત્ન્ૃત્તિ આ્ક ભંરોળ) (આિ.
આિ.આઈ.એફ.) અ્થ્ા િજીસ્ર્ડ હોમ ઓનિશીપ સટેન્ગંસ 
પ્ાન (નોંિણી કિા્યટ્ે  ઘિ  
માત્્કી બચત ્યોજના) (આિ.એચ.ઓ.એસ.પી.)નું પરિક

• તમાિા કૅનટેરાનાં ત્ન્ૃત્તિ-્ટેતન ્યોજના મા્ટેનાં ફાળાઓનું 
પરિક

• માન્ય ઑન્ટેરિઓ ફો્ો કાર્ડ

   આમા્ંથી એક દસતા્ટેજઃ

સૂત્ચ 2 - ઑન્ટેરિઓમાં રિૂફ ઑફ િટેત્સરનસી (ત્ન્ાસી પિુા્ો)

એ્ો દસતા્ટેજ કટે જટે તમાિા નામનટે તટેમજ રિ્ત્ડમાન ઘિનાં સિનામાનંટે રિદરશ્ડત કિટે છટે અનટે પુત્ટિ આપટે છટે કટે તમાિા ત્ન્ાસનું મળૂ 
સ્થળ ઑન્ટેરિઓમાં આ્ટ્ે ું છટે.

હું ્ા્ું છંુ:  ___________________________________________________________________________



સૂત્ચ 3 - ઓળખનો આિાિ 
એકની પસદંગી કિોઃ

•  રિટેરર્ કાર્ડ

• ઑન્ટેરિઓનાં ડ્ાઈ્િ (ચા્ક) મા્ટેનો માન્ય પિ્ાનો  
 અ્થ્ા કામચ્ાઉ ડ્ાઈ્િનો પિ્ાનો

• માન્ય ઑન્ટેરિઓ ફો્ો કાર્ડ

• કૅનટેરર્યન દટેશાગમન ઓળખપરિ

• કૅનટેરર્યન નાગરિકતા મા્ટેનું રિમાણપરિ (પ્ાત્સ્ક કાર્ડ)

• ભાિતી્ય દિજ્જાનું રિમાણપરિ  
 (અત્ િકતૃ દસતા્ટેજ અ્થ્ા પ્ાત્સ્કની ઓળખપત્રિકા)

• કા્યમી ત્ન્ાસ મા્ટેની પુત્ટિ આપ્ી (IMM 5292)  
 (મારિ જો સહીનટે દશા્્ડ ્ામાં આ્ી હો્ય તો જ)

• રિ્ત્ડમાન કમ્ડચાિીનો આઈ.રી.

• રિ્ત્ડમાન વ્ય્સાત્્યક મંરળનો પિ્ાનો

• ્દૃિા્સ્થા સ્ામતી પત્રિકા

• ઑન્ટેરિઓ મો્િ ્ાહન મા્ટેનો પિ્ાનો (પ્ટે્નો ભાગ)

• પાસપો્્ડ (કૅનટેરર્યન અ્થ્ા ત્્દટેશી)

• કા્યમી ત્ન્ાસ પત્રિકા  
 (જો સહી દશા્્ડ ્ામાં આ્ી હો્ય તો જ)

• ્ૅનનરગંનો િટેકયૉર્ડ (IMM 1000)

• ત્્દ્ા્થટીની આઈ.રી. પત્રિકા

• ્યુત્નઅન કાર્ડ

   આમા્ંથી એક દસતા્ટેજઃ

સૂત્ચ 3 - ઓળખનો આિાિ

એ્ો દસતા્ટેજ કટે જટે બનનટે તમારં નામ અનટે સહી રિદરશ્ડત કિટે છટે.

હું ્ા્ું છંુ: ____________________________________________________________________________

અમાિો સપંક્ડ કિો
કટ્ે ્ાક ServiceOntario કટેનદ્રો અપયૉઇન્મટેન્ બુકકંગ (અગાઉ્થી જ ્સ્ા્ મા્ટે અ્ગ સ્થાન મા્ટેની નોંિણી કિ્ી તટે) આપ્ા 
મા્ટેની તૈ્યાિી બતા્ટે છટે. તમટે જ્્યાિટે તમાિા ઑન્ટેરિઓનાં ન્ા ફો્ો હટેલ્થ કાર્ડ મા્ટેની અિજી કિ્ા ત્ૈયાિ હો, ત્યાિટે તમટે અમનટે 
ServiceOntario.ca/Appointment ત્સ્થત ઑન્ાઈન મુ્ ાકાત ્ઈ શકો છો અ્થ્ા એ જો્ા મા્ટે કટે શું તમાિા સમદુા્યમાં 
કટેનદ્રો અપયૉઇન્મટેન્ બુકકંગ આપ્ા મા્ટેની ત્ૈયાિી બતા્ટે છટે કટે કટેમ અમાિા 1-888-376-5197 ત્સ્થત ્યૉ્-ફ્ી (ત્નઃશલુક) નબંિ પિ 
અમનટે કયૉ્ કિો.

નજીકનાં ServiceOntario કટેનદ્રોની સૂત્ચ મા્ટે, તમટે અમાિી ઑન્ાઈન મુ્ ાકાત ્ઈ શકો છો અ્થ્ા  
ServiceOntario.ca/FindServices ત્સ્થત તમાિા મોબાઇ્ ઉપકિણમા્ંથી મુ્ ાકાત ્ઈ શકો છો.

પારિતા મા્ટેની ્િુ માત્હતી મા્ટે, કપૃા કિીનટે ServiceOntario.ca/HealthCard ત્સ્થત મુ્ ાકાત ્ો અ્થ્ા અમનટે ત્સ્થત કયૉ્ કિી 
શકો છોઃ

્યૉ્-ફ્ી (ત્નઃશલુક) (કૅનટેરા): 1-800-267-8097
્ી.્ી.્ ા્ય. ્યૉ્-ફ્ી (ત્નઃશલુક) (કૅનટેરા): 1-800-268-7095

ServiceOntario.ca પિ અમનટે મળો

ServiceOntario.ca
CLICK. DONE.
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