اپنے آنٹیریو
ہیلتھ کارڈ کے لیے
درخواست دینا
آنٹیریو میں خوش آمدید!

اگر آپ آنٹیریو کے رہائشی ہیں جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آنٹیریو
رسوس پالن) (OHIPکی جانب سے حصت کی دیکھ بھال کی ادائیگی شدہ خدمات کے/کی اہل ہیں
اگرآپ کے پاس آنٹیریو ہیلتھ کارڈ کبھی نہیں رہا ،تو آپ رسوس آنٹیریو سینٹر میں الزما” ایک درخواست دیں۔ لیکن
اس سے پہلے کہ آپ درخواست کے لیے سینٹر جائیں ،براہ مہربانی ان مراحل پر معل کریں:
1.مالحظہ کیجئے رسوس آنٹیریو۔ سی اے /ہیلتھ کارڈ(ServiceOntario.ca/HealthCard):

• رجسٹریشن فار آنٹیریو ہیلتھ کوریج کا (فارم ) 0265-82کا پرنٹ لیں اور اسے مکمل کریں۔
•یہ دیکھنے کے لیے کہ کن دستاویزات کی ضرورت ہے ،آنٹیریو ہیلتھ کوریج ڈاکومنٹ لسٹ
)فارم  28-E8999ای) کا جائزہ لیں (مکمل فہرست پشت پرہے(

2.اپنے قریبی رسوس آنٹیریو کے مرکز کی تالش کے لیے رسوس آنٹیریو۔ سی اے/فائنڈ رسوسز
) (ServiceOntario.ca/FindServicesمالحظہ کریں۔
3.اندراج کا مکمل شدہ فارم اور متام مطلوبہ دستاویزات رسوس آنٹیریو کے مرکز لے جائیں۔

مطلوبہ دستاویزات
•فہرست  – 1اس فہرست میں کینیڈا کی شہریت یا او ایچ آئی پی کے ثبوت
جائز امیگریشن کی حیثیت کے دستاویزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کینیڈا کی /کے شہری ہیں یا تارَک
وَطن کی کوئی دیگر حیثیت رکھتی /رکھتے ہیں جو آپ کو آنٹیریو ہیلتھ انشورنس کوریج
)آنٹیریو کے صحت کے بیمہ کے احاطہ( کا اہل بناتے ہیں ۔

•فہرست  – 2آنٹیریو میں رہائش کا ثبوت
اس فہرست میں دستاویزات آپ کا نام اور موجودہ گھر کا پتہ بتاتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں
کہ آپ کی رہائش کی بنیادی جگہ آنٹیریو میں ہی ہے ۔

•فہرست  – 3شناخت میں امداد
اس فہرست میں دستاویزات آپ کا نام اور آپ کا دستخط  ،دونوں ظاہر کرتے ہیں۔
ہر لسٹ سے آپ کو ایک دستاویز ساتھ النا ہو گی۔

•تیار رہیں تاکہ آپ کو سروس آنٹیریو کے سنٹر صرف ایک بار ہی جانے کی ضرورت پڑے
•تمام دستاویزات اصل ہونی چاہی – فوٹو کاپیاں یا پرنٹ آوٹس قبول نہیں کیے جاتے۔

فہرست  1شہریت کا ثبوت  /او ایچ آئی پی – جائز نقل مکان کی حیثیت
ایک کا انتخاب کریں:
کینیڈا کے شہری

•کینیڈا کا کارآمد پاسپورٹ یا کینیڈا کا پاسپورٹ
جس کو ختم ہوئے پانچ سال سے زیادہ نہ ہوئے
ہوں

•کینیڈا کے صوبہ یا خطے سے حاصل شدہ
پیدائش کا سرٹیفیکیٹ )وائٹل سٹیٹسٹکس ایکٹ
[قانون برا اہم شماریات] کے تحت جاری شدہ(
•کینیڈا کا بیرون ملک پیدائش کے اندراج کا
سرٹیفیکیٹ

•کینیڈا کے صوبے یا خطے سے حاصل شدہ زندہ
پیدائش کا تصدیق شدہ بیان

•کینیڈا کی شہریت کا سرٹیفیکیٹ یا سرٹیفیکیٹ
براے حقوق شہریت )کاغذی دستاویز یا کارڈ ،یاد
دالنے والی شنہیں(
•انڈین حیثیت کا سرٹیفیکیٹ ش سی نہیں(
•اندراج شدہ انڈین ریکارڈ )مصدقہ(
مستقل رہائشی  /قیام کے لیے رہائش

•جائز مستقل رہائشی کا کارڈ یا مستقل رہائش کا
کارڈ جس کے ختم ہونے کی معیاد پانچ سال سے
زیادہ نہ ہو
•کینیڈا نقل مکانی کا شناختی کارڈ

•مستقل رہائش کی تصدیق )]آئی ایم ایم[ (IMM
)(5292, 5688

تا َرک َوطن کی کوئی دیگر حیثیت
•امیگریشن اینڈ ریفوجی بورڈ )بورڈ براۓ مہاجرت
اور مہاجرین( کی طرف سے خط جو کنونشن
ریفوجی یا پروٹیکٹڈ پرسن سٹیٹس )مہاجرین
یا محفوظ افراد کی حیثیت کے کنونشن( کی
تصدیق کرتا ہو
•پروٹیکٹڈ پرسن سٹیٹس
)مہاجرین یا محفوظ افراد کی حیثیت(

•ورک پرمٹ )آنٹیریو میں کل وقتی روزگار کے ثبوت
کی
ضرورت ہو سکتی ہیں(
•ورک پرمٹ )آنٹیریو میں کل وقتی روزگار کے ثبوت
کی ضرورت ہو سکتی ہیں(
•سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن کینیڈا )شہریت اور
مہاجرت براۓ کینیڈا( کی طرف سے تحریری
تصدیق کہ آپ شہریت کے قانون )کینیڈا( کی
دفعہ 1.5کے تحت کینیڈا کی شہریت کی  /کے
اہل ہیں

•سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن کینیڈا )شہریت اور
مہاجرت براۓ کینیڈا( کی طرف سے تحریری
تصدیق کہ آپ کینیڈا میں مستقل رہائش کی  /کے
اہل ہیں
•اندراج کے دستاویز کی عارضی تصدیق

•لینڈنگ کا ریکارڈ [(آئی ایم ایم)(IMM 1000

ایک دستاویز کا فارم:

فہرست  1شہریت یا او ایچ آئی پی کے ثبوت جائز امیگریشن کی حیثیت
ایسی دستاویز جو ثابت کرے کہ آپ کینیڈا کی /کے شہری ہیں یا تا َرک َوطن کی کوئی دیگر حیثیت رکھتی /رکھتے
ہیں جو آپ کو آنٹیریو ہیلتھ انشورنس کوریج آنٹیریو کے صحت کے بیمہ کے احاطہ) کا اہل بناتی ہے۔
میں ال رہی /رہا ہوں____________________________________________________________ :

فہرست 2-رہائش کا ثبوت
ایک کا انتخاب کریں:
•آنٹیریو کا قانونی ڈرائیور الئسنس یا عارضی
ڈرائیور الئسنس )صرف اس وقت جب اسی پتہ کے
ساتھ فوٹو الئسنس کارڈ ساتھ ہو(
•یوٹیلٹی بل )گھر کا ٹیلیفون ،کیبل ٹی وی ،پبلک
یوٹیلیٹیز کمیشن ،ہائیڈرو ،گیس ،پانی(

•سیونگ یا چیک والے اکاؤنٹوں کے لیے ارسال کی
گئیں ماہانہ بینک سٹیٹمنٹس )اس میں رسیدیں،
بینک بک ،خطوط یا بتانے والی خود کار رسیدیں
شامل نہیں ہیں(
•آجر کا ریکارڈ )تنخواہ کا چیک یا آجر کی طرف
سے کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر لکھا گیا خط(

•سکول ،کالج ،یونیورسٹی کا رپورٹ کارڈ یا تحریری
نقل

•چائلڈ ٹیکس بینفٹ سٹیٹمنٹ )بچہ کی وجہ سے
ٹیکس میں فائدے کا بیان(
•انکم ٹیکس کی تشخیص )حالیہ ترین(

•بیمہ پالیسی )گھر ،کرايہ دار ،سواری یا زندگی
کی(
•رہن ،کرایہ یا اجارے کا معاہدہ

•آنٹیریو کا موٹر گاڑی کا پرمٹ )پلیٹ یا وہیکل
پورشن(

•جائیداد کے ٹیکس کی دستاویز

•آنٹیریو ورکس یا آنٹیریو ڈسیبلیٹی سپورٹ پروگرام
کے طرف سے ڈائریکٹ ڈپازٹ کا گوشوارہ
•ایمپالئمنٹ انشورنس بینیفٹ پیڈ )ادا شدہ روزگار
کے بیمہ کے فوائد( ٹی  4ای )(T4Eکا بیان
•اولڈ ایج سیکیورٹی ) (OASٹی  4اے ] )(T4A
بڑھاپے کا تحفظ( کا گوشوارہ یا کینیڈا پینشن
پالن بینیفٹس ٹی  4اے )پی)( T4A(P

•مالیاتی ادارے )بینک ،ٹرسٹ کمپنی ،کریڈٹ یونیئن(
کی جانب سے رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ سیونگ پالن
) (RRSPکا بیان ،رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ انکم فنڈ
) (RRIFیا رجسٹرڈ ہوم اونر شپ سیونگ پالن
)(RHOSP
•ورک پلیس سیفٹی اینڈ انشورنس بورڈ )کام کی
جگہ پر تحفظ اور بیمہ کا بورڈ( کا گوشوارہ براۓ
فوائد ٹی)5007 (T5007

•آپ کا کینیڈا پینشن پالن سٹیٹیمنٹ آف
کنٹریبیوشن )کینیڈا کا پینشن کے منصوبہ کا
بیان براۓ رسد(
•جائز آنٹیریو فوٹو کارڈ

ایک دستاویز کا فارم:

فہرست  -2آنٹیریو میں رہائش کا ثبوت
دستاویز جو ظاہر کرے آپ کا نام اور موجودہ گھر کا پتہ اوریہ تصدیق کرے کہ آپ کی بنیادی رہائش کی جگہ آنٹیریو
میں ہی ہے.
میں ال رہی /رہا ہوں____________________________________________________________ :

فہرست  3-شناخت میں امداد
ایک کا انتخاب کریں:
•آنٹیریو کا قانونی ڈرائیور الئسنس یا عارضی
ڈرائیور الئسنس
•جائز آنٹیریو فوٹو کارڈ

•کینیڈا مہاجرت امیگریشن کا شناختی کارڈ
•کینیڈا کی شہریت کا سرٹیفیکیٹ )پالسٹک
کارڈ(

•انڈین حیثیت کا سرٹیفیکیٹ )کاغذ یا پالسٹک کا
کارڈ(
•مستقل رہائش کی تصدیق
])آئی ایم ایم[(IMM 5292
)صرف اس وقت جب دستخط ظاہر ہوں(

•موجودہ مالزمت کا شناختی کارڈ

•موجودہ پیشہ ورانہ ایسوسی ایشن کا الئسنس
•اولڈایج سیکیورٹی کارڈ )بڑھاپے کے تحفظ کا
کارڈ(

•آنٹیریو کا موٹر گاڑی کا پرمٹ )پلیٹ واال حصہ(
•پاسپورٹ )کینیڈا کا یا غیر ملکی(

•مستقل رہائشی ہونے کا کارڈ
صرف اس وقت جب دستخط ظاہر ہوں(
•لینڈنگ کا ریکارڈ [آئی ایم ایم) ]1000
)(IMM 1000
•طالب علم کا شناختی کارڈ

ایک دستاویز کا فارم:

فہرست  - 3شناخت میں امداد
شناخت میں امداد ایسا دستاویز جو ظاہر کرے آپ کا نام اور آپ کا دستخط ،دونوں۔

میں ال رہی /رہا ہوں__________________________________________________________ :

ہم سے رابطہ کریں
کچھ سروس آنٹیریو کے مراکز مالقات کا وقت مخصوص کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ جب آپ تیار ہوں اپنے نئے
آنٹیریو فوٹو ہیلتھ کارڈ کی درخواست دینے کے لئے تو آپ آن الئن مالحظہ کر سکتے ہیں سروس آنٹیریو۔ سی اے/
اپائنٹمنٹ
) (ServiceOntario.ca/Appointmentیا صحت کے کارڈ پر یا ہمیں کال کر سکتے ہیں ٹول فری
 1-888-376-5197پر پر یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کے عالقے کے مراکز مالقات وقت مخصوص کرنے کی پیشکش
کرتے ہیں۔
قریبی سروس آنٹیریو کے مراکز کی فہرست کے لئے آپ آن الئن یا اپنے موبائل سے مالحظہ کر سکتے ہیں سروس
آنٹیریو۔سی اے/فائنڈ سروسز )(ServiceOntario.ca/FindServices
اہلیت پر مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں سروس آنٹیریو۔سی اے/ہیلتھ کارڈ
)(ServiceOntario.ca/HealthCard
یا ہمیں کال کریں :
ٹول فری )کینیڈا(:
1-800-267-8097
ٹی ٹی واے ٹول فری )کینیڈا(:
1-800-268-7095
ہمیں پائیں سروس آنٹیریو۔ سی اے ) (ServiceOntario.caپر
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