ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ
ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਲਥ ਇੰ ਸ਼ਿਊਰੰ ਸ ਪਲਾਨ (OHIP)
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਵੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
1. ServiceOntario.ca/HealthCard ’ਤੇ ਜਾਓ:
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਫਾਰਮ 0265-82) ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋ
• ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਚੀ (ਫਾਰਮ 9998E-82) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ)
2. ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ServiceOntario.ca/FindServices ’ਤੇ ਜਾਓ
3. ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ

ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
• ਸੂਚੀ 1 – ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ OHIP- ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
(Immigration Status Documents)
ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਸੂਚੀ 2 – ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਸੂਚੀ 3 – ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

• ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
• ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਨਕਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੈ।

ਸੂਚੀ 1 - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ/OHIP – ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰਜਾ
ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ

• ਵ
 ੈਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਾ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
• ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਾ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਕਟ
ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ)
• ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਮ ਦੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਦਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਵ ਬਰਥ (Certified
Statement of Live Birth)
• ਕ
 ੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਨੈਚਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਕਾਗਜ਼ੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅੰ ਕ)
• ਭ
 ਾਰਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ)
• ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ)

ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ/ਪਹੁੰ ਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

• ਵ
 ੈਧ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ
ਕਾਰਡ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
• ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

• ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (IMM 5292, 5688)
• ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਲੈਂ ਡਿੰਗ (IMM 1000)
ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰਜਾ

ਂ ਰੀਫਿਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ
• ਇ
 ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੀਫਿਊਜ਼ੀ (Convention
Refugee) ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ (Protected
Person) ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
• ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਸਟੇਟਸ (Protected Person
Status)
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
• ਅ
 ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਪਰਮਿਟ (ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ)
• ਵ
 ਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰ ਪੂਰਨ-ਸਮੇਂ ਲਈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ)
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ
ਐਕਟ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਖੰ ਡ 5.1 ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ
• ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਡ
ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ
ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
• ਪ
 ੰ ਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
(Temporary Confirmation of Registration)
ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਸੂਚੀ 1 - ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ OHIP
ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰਜਾ (Eligible Immigration Status)
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਰਜਾ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ: ______________________________________________

ਸੂਚੀ 2 - ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:
• ਵ
 ੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਅਸਥਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ (ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ
ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਲਾਇਸੰ ਸ
ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਵ)ੇ
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਿੱਲ (ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਕੇਬਲ
ਟੀਵੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਈਡਰੋ, ਗੈਸ,
ਪਾਣੀ)
• ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਾਕ
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਿੱਠੇ (statements)
(ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੁੱਕਸ, ਪੱਤਰ ਜਾਂ
ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਲਰ ਰਸੀਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ)
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਤਨਖਾਹ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ
ਦੇ ਲੈ ਟਰਹੈੱਡ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ)
• ਸ
 ਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ (transcript)
• ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
• ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ)
• ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ (ਘਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਆਟੋ ਜਾਂ ਜੀਵਨ)
• ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ (mortgage), ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਪਟੇ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

• ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ (Ontario Works) ਜਾਂ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(Ontario Disability Support Program) ਵਾਸਤੇ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
• ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰ ਸ਼ਿਊਰੰ ਸ
ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੇਡ T4E
• ਸ
 ਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਓਲਡ ਏਜ ਸੀਕਿਊਰਟੀ T4A(OAS)
ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਬੈਨੀਫਿਟਸ T4A(P)
• ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰ ਗਜ਼
ਪਲਾਨ (RRSP), ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ
ਇਨਕਮ ਫ਼ੰ ਡ (RRIF) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰ ਸਥਾ (ਬੈਂਕ,
ਟਰੱਸਟ ਕੰ ਪਨੀ, ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਹੋਮ ਔਨਰਸ਼ਿਪ ਸੇਵਿੰ ਗਜ਼ ਪਲਾਨ (RHOSP)
ਂ ਇੰ ਸ਼ਿਊਰੰ ਸ ਬੋਰਡ ਦੀ
• ਵ
 ਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ T5007

• ਤ
 ੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ
ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
• ਵੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ

• ਓ
 ਨਟਾਰੀਓ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਪਰਮਿਟ (ਪਲੇ ਟ ਜਾਂ
ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰ ਸ਼)

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਸੂਚੀ 2 - ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ
ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੈਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ: ______________________________________________

ਸੂਚੀ 3 - ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ:
• ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

• ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ID

• ਵੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ
ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ

• ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਲਾਇਸੰ ਸ

• ਵੈਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਪਰਮਿਟ (ਪਲੇ ਟ ਦਾ ਅੰ ਸ਼)

• ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
• ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ
(ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ)
• ਭਾਰਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ
ਕਾਰਡ)
• ਸ
 ਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (IMM 5292) (ਕੇਵਲ ਤਾਂ
ਹੀ ਜੇਕਰ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

• ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕਾਰਡ
• ਪਾਸਪੋਰਟ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ)
• ਸ
 ਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਡ (ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ
ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
• ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਲੈਂ ਡਿੰਗ (IMM 1000)
• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ID ਕਾਰਡ
• ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਡ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਸੂਚੀ 3- ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ: ______________________________________________

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਕੁਝ ServiceOntario ਕੇਂਦਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਫੋਟੋ ਸੇਹਤ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ
ServiceOntario.ca/Appointment ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 1-888-376-5197 ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ
ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੇੜਲੇ ServiceOntario ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ , ਜਾਂ ਫਿਰ
ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ServiceOntario.ca/FindServices ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ServiceOntario.ca/HealthCard ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ:
ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ): 1-800-267-8097 | TTY ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ): 1-800-268-7095
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