
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شروعات: انٹاريو ميں ہيلته کيئر
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 امداد حاصل کرنے کے ی طبيں تو آپ کے ذہن ميں، منتقل ہونے کا ارادہ رکهتے ہيہاں ی جلد ہيا يں رہتے ہيں ميواگر آپ انٹار
 سواالت کے جواب یعموم تمام ان جگہ ہے۔ آپ کو ی اچهيک ايےکے ل شروعات يہ ہے تو يسا۔ اگر اگے  سواالت ہوںيںبارے م
 ی۔ ہم نے معلومات کو دو مرکزہيں  پوچهتےيں کے بارے ميئر کيلته والے افراد ہ رہنےيں ميوجو کہ انٹارگے  يںمل جائ
  ہے۔يا کے تحت منظم کيوںسرخ
 يں کے نظام کے بارے ميئر کيلته ہيں ميوانٹار •
  جائےيا شروع کيسے امداد کا حصول کی جائے اور طبيا کيسےسائن اپ ک •

 
 ۔يں سے حاصل کر سکتے ہhealthcarebasics/ca.ontario يں زبانوں ميدآپ اس حقائق نامے کو مز

" Information in Other Languages "امداد حاصل کرنے کے ی طبيں ميو۔ آن الئن ورژن انٹاريںکر کے بٹن پر کلک 
 ۔ی کرے گفراہم ی آپ کو لنک بهيے جاننے کے ليادہ زيںبارے م

 
 يں سسٹم کے بارے ميئر کيلته کے ہويانٹار

 ؟ کون کرتا ہےيگی ادائيے کے ليئر کيلته ہيں ميوانٹار .1

ہے۔ اس کا مطلب  ی فراہم کرتيہ سرمايے کے ليات سہولی طبی تو حکومت آپ کو درکار بہت سيں، رہتے ہيں ميوانٹار آپاگر 
 :يںشامل ہ يں مياتن سہول ہے۔ ای ادا کرتيے اس کا کچه حصہ آپ کے لياہے کہ حکومت تمام الگت 

  کے پاس جانايشلسٹ اسپيا ڈاکٹر يملیآپ کا اپنے ف •
  شامل ہےی بهيام قيں اور ہسپتال ميشن آپريں سروسز، جس ميئر کيلته ہی کيمرجنسی اور ايادی تر بنيادہز •

 

لوگ   تريادہ کے زيونٹارشروع کر رکها ہے۔ ا  Ontario Health Insurance Plan  نےيو انٹاريے، کے ليگی ادائیان سروسز ک
 کچهکا تو اس رقم  يں، ادا کرتے ہيکس رہنے والے جب ٹيں ميو۔ اونٹاريں سے پکارتے ہيپاس پالن کو اس کے مختصر نام اوہ

سائن اپ کرنا ہو گا۔   آپ کويے سے استفادہ کرنے کے ليپ۔ اوہچال جاتا ہے يںم  اس پالنيے کے ليگی ادائیان سروسز کحصہ 
 دے گا جو انہوں نے آپ کو فراہم بهيج  کو بليپ اوہيے عملہ پهر ان سروسز کے ليگر امداد فراہم کرنے واال دیڈاکٹر اور طب

  ۔ی ہوں گیک
خرچہ پر آنے واال  يئرک يلتهکو ہ دوران آپ  کےيام قيں ميوانٹار کرتے تو يں نہيفائی کواليے کے ليپاگر آپ اوہ: مشورہ
 انشورنس کے يوٹ۔ پرائيں غور کر سکتے ہيں کے بارے ميدنے انشورنس خريلتهہ يوٹ آپ پرائياکرنا ہو گا  خود ادا

 کے مخصوص اخراجات کو ادا کرے۔ يئر کيلته تاکہ وہ آپ کے ہيں ادا کرتے ہيس فينے کو ہر مہی کمپنيکساته، آپ ا
 يے کے ليگی ادائیک سروسز  انشورنس کو ان کچهيوٹ آپ پرائی تو بهيں، لی کر بهيفائیکوال يےکے ل  OHIP اگر آپ

  کرتا۔يںکور نہ OHIP يں جنہيںاستعمال کر سکتے ہ
 

2.  Ontario Health Insurance Plan (OHIP) کون کرتا ہے؟يگی ادائيےکے ل  

OHIP يوں رہائشکے يونٹار ايہ سرمايے پالن ہے۔ اس کے ليئر کيلته جانے واال ہيا طرف سے چالی حکومت کيے کے ليوانٹار 
   جاتا ہے۔يا سے حاصل کيکسوں طرف سے ادا کردہ ٹیاور کاروباروں ک

 
 
 
 
  



 

 

2

 
3.  Ontario Health Insurance Program (OHIP) کو کور کرتا ہے؟يات سہولی طبیکون س  

 وجوہات یضرورت طب ی اگر آپ کو ان ک- کرتا ہےيگی ادائيے سروسز کے لی اور ہنگامی طبيادی تر بنيادہ زيں ميو انٹاريپاوہ
 : ہےيا گيا بتايں سروسز کے بارے می حاصل ہونے واليعے کے ذرOHIP  يں۔ اس چارٹ م پر ہوياد بنیک

 
OHIP کرتا ہےيںکور نہ : OHIP کور کرتا ہے: 

 ی سرجريٹک کہ کاسميسے سروسز جی ضروريرغ •
دانتوں کا عالج اور آنکهوں کے  کے نسخے، ياتادو •

  تر معائنےيادہز
 يونٹارر ا سہولت اوی کيمبولينس سروسز، ايئرہوم ک •

 يئرسے باہر النگ ٹرم ک

 ی اور ہنگامی طبيادی تر بنيادہ حاصل کردہ زيں مينيڈاک •
 ی وجوہات کی طبضرورت ی اگر آپ کو ان ک-سروسز 

 ہو پريادبن
 ہر رہتے ہوئے سے باينيڈا سروسز جو آپ کیکچه ہنگام •

 يں کچه اصول الگو ہوتے ہيں۔ اس بارے ميںحاصل کر
 يں باہر رہ سکتے ہيے مدت کے لی آپ کتنکہ

 
  جائےيا شروع کيسے امداد کا حصول کیسائن اپ اور طب

   درخواست دے سکتا ہوںيے کے ليئر کيلته ہيعےکے ذرOntario Health Insurance Plan (OHIP)  يں مياک .4

OHIP دے  يںم" ہاں " کا جوابين سے کم از کم تيں سوالوں ميل درج ذکہ آپ ہے ی ضروريے، کے لينےخواست د دريےکے ل
 :سکتے ہوں

  ہے؟يں ميو رہائش انٹاريا گهر ی آپ کا مرکزياک •
 يں؟ دن سے کم باہر رہے ہيس آپ تيا کے دوران، کيام اپنے پہلے چهہ ماہ کے قيں ميوانٹار •
 يں؟ موجود رہے ہيے دنوں کے ل 153 کم از کم يں ميوپ انٹار آيں ميے بارہ ماہ کے دورانياک •

  
 : کرتے اگر آپيں نہيفائی کواليے کے ليپ۔ مثال کے طور پر، آپ اوہيں ہی عائد ہوتی شرائط بهيگرچند د
 يں ہياح سيا مہمان يکا •
 يں داخل کر رہے ہيم کلريفوجی •
 يں ہ دور رہےيادہدن سے ز153  سے يو انٹاريں ماہ کے عرصے مبارہ •
 يں دور رہے ہيادہ دن سے ز30 دنوں کے دوران 183 اپنے پہلے يں ماونٹاريو •
 يں کارکن ہی ملکير غيں کچه صورتوں ميا يں طالب علم ہی ملکير غايک •

 

 يں جان سکتے ہيادہ آن الئن جا کر ز درخواست دے سکتا ہےيےکے ل OHIPکون   کہيںآپ اس بارے م
 

جانے کے  يے طرف سے کور کی کيپ اخراجات کو اوہی آپ کے طبيں ميو تو انٹاريں، نئے ہيں ميو اگر آپ انٹار:مشورہ
 کے يپہو سکے اوہ یجلد ی تو جتنيں آئيہاں ی ہيسے ہے کہ آپ جيال اچها خيک ايہ ی ماہ کا انتظار ہے۔ پهر بهين تيےل
 پر غور کرنا يدنے خرانشورنس يوٹ آپ کو پرائيے کو کور کرنے کے ليےے دوران۔ انتظار کيںے دد درخواست يےل

 ۔يےچاہ
 

5. Ontario Health Insurance Plan (OHIP)؟ دے سکتا ہوںيسے درخواست کيے کے ل 

 ۔ی ہو گينی جا کر درخواست ديں دفتر مکے ServiceOntario يبی طور پر اپنے قریآپ کو ذات

 : الزم ہے کہ آپيے کے لينےدرخواست د

 ی کاپی۔ آپ اس فارم کيںکر مکمل)  82-0265فارم (فارم يک ايے رجسٹر کرنے کے ليے کے ليج کوريلته ہيوانٹار •
 ۔يںکر حاصل یآن الئن کاپ يا يں کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہيو انٹارسروس

 کہ آپ يے لکے کرنےظاہر يہ اور يں ہير پزيام قيں ميو کہ آپ انٹاريے اس بات کو ثابت کرنے کے ليق، تصدی شناخت کیاپن •
 ۔يں فراہم کريزات دستاوی اصليں، شرائط پر پورے اترتے ہی کيگريشنام
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  کروں؟يا کيں ضرورت ہو تو می مدد کيعے سسٹم کے ذريئر کيلته ہيوجب مجهے انٹار .6

کے  ہے کہ آپ اس بات  کرتايق کارڈ تصديہ دکهانا ہو گا۔ ی کارڈ الزميلته ہيوار تو آپ کو اپنا انٹيں جائيے امدد کے لیجب آپ طب
 شامل يں کرے گا۔ جب آپ اس پالن م )يپاوہ( انشورنس پالن يلته ہيو انٹاريگی ادائی سروسز کيئر کيلته ہی کہ آپ کيںحق دار ہ
 ۔يںاته رکه وقت اپنے سہر اپنا کارڈآپ کو آپ کا کارڈ مل جائے گا۔   گے تويںہو جائ

 

 چارٹ آپ کے يہ  مدد درکار ہے۔ی اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کو کس قسم کيے، کہاں جانا چاہيےآپ کو مدد کے ل
  کا احاطہ کرتا ہے۔ کے چند انتخاباتيئر کيلتهہ

 ی ضرورت کب ہو سکتیآپ کو اس ک
  آپشنيئر کيلتهہ  ہے۔۔۔يا کيہ ہے۔۔۔

 وقت جب آپ کو اس ی بهی رات کے کسيادن 
 ضرورت ہو کہ ی مدد کيں کرنے ميصلہبات کا ف

 : جائےيا کياک
  جائےی بهال کيکه دیخود اپن •
  جائےی سے اپوائنٹمنٹ حاصل کڈاکٹر •
  جائےيا جاکلينک •
  جائےيا سروس سے رابطہ کيونٹیکم کسی •
   جائےيا جايں روم ميمرجنسی کے اہسپتال •

 فون يلی مفت اور محفوظ ٹيک ايہ
 رجسٹرڈ نرس سے يکہے۔ آپ ا سروس

 صحت يا مشورہ يںبارے م صحت کے
معلومات حاصل کر سکتے  ی عمومیک
 ۔يںہ

Telehealth 
(1-866-797-0000) 

 ےي صورت حال کے لی ہنگاميرجب آپ کو غ
  ضرورت ہو۔یمدد ک

 يں ڈاکٹر اور نرسيملی آپ کا فيںاس م
  ہر عمر کےيڈيسن، ميملی۔ وہ فيںشامل ہ

 جسمانی يماريوں، بيں ميضوںمر
 اور يص تشخی اور چوٹوں کيوںخراب

 ۔يںعالج پر توجہ مرکوز کرتے ہ

کرنے   فراہمکيئر يلته ہيملی فيگرڈاکٹر اور د
 والے 

 يےل کے ل صورت حای ہنگاميرجب آپ کو غ
  ضرورت ہو۔یمدد ک

 امداد فراہم ی طبيم، ٹيلته ہيملی فيکا
 یکرنے والے مختلف افراد کو اکٹها کرت

 کوممکنہ حد يضہے تاکہ درج شدہ مر
 يا بهال مہيکه دی کيار معين تریتک اعل

 ڈاکٹر، يں ميموں جا سکے۔ ان ٹیک
 يںور افراد شامل ہ يشہ پيگر اور ديںنرس

 کے يئر کيلته ہ طرح کےیجو آپ کو کئ
مل جل کر  يے کرنے کے لياانتخابات مہ
 ۔ہيں کام کرتے

 يميں ٹيلته ہيملیف

 يادی ہے اور آپ کو بنيں ڈاکٹر نہيملیاگر آپ کا ف
 مل يئر کيلته ہيادی پر آپ کو بنينکوںان کل  ضرورت ہے۔ی کيئر کيلتهہ

  صحت مند رہنے اورآپ ہے اوریسکت
 يکهس يں سے بچاو کے بارے ميماريوںب

  سروسز اوريگر دينک کليہ۔ يںسکتے ہ
  پر چالئے جانے والےياد بنی کيونٹیکم

 کرتے مدد یآپ ک يںپروگرام  ڈهونڈنے م
  آپ کو ضرورت ہو۔ی جن کيںہ

  ينکس کليکٹيشنرنرس پر
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 ی ضرورت کب ہو سکتیآپ کو اس ک
  آپشنيئر کيلتهہ  ہے۔۔۔يا کيہ ہے۔۔۔

 يسی ايں حاصل کرنے ميئر کيلته آپ کو ہجب
   ہوی آ رہيش پی وجہ سے دشواریرکاوٹوں ک
 زبان •
 ثقافت •
 ياںعذور میجسمان •
 بے گهر ہونا •
 غربت •
 يام قيںدور دراز عالقے م •

  کو صحتيونٹيز افراد، خاندانوں اور کمينٹر سيہ
  ۔يں کرتے ہيا پرموشن پروگرام مہيلتهاور ہ

 ينٹرز سيلته ہيونٹیکم

 يے صورت حال کے لی ہنگاميرجب آپ کو غ
  ضرورت ہو۔یمدد ک

  ہوتا ہے جہاں آپينک ہسپتال کلير غيک ايہ
  مدديے کے ليات ضروری ہنگاميرغسادہ، 

 کے اوقات اکثر ينککل ۔يںحاصل کر سکتے ہ
 ير۔ آپ اکثر بغيںشام اور ہفتہ اتوار تک ہوتے ہ

 ۔ہيں  جا سکتےی وقت بهی کسيےوقت ل

 ينک آفٹر آور کلياواک ان 

 ضرورت سے کم درجے کے یجب آپ کو فور
  کےيماری بيچيدہ پير غيا ی معموليںحاالت م

 یآنکه کا زخم: يں ہو۔ مثالدرکار مدد ی فوريےل
 يکسرےا  ہونا، ہاته پاوں کا ٹوٹ جانا،یہونا، زخم

 ۔يسٹ ٹيبارٹریاور ل

  مدد کے مراکز آپ کو دن، شام اور ہفتہیفور
 يں مدد فراہم کرتے ہيں حاالت ميسےاتوار کو ا
 يشن آپرينٹر سيہنہ ہو۔  الحق خطرہ جب جان کا

 ۔يںراہم کرتے ہ فيات سہولیکے عالوہ ہر قسم ک

 ينٹر سيئرارجنٹ ک

 
 یسکت/سکتا  کسے فون کريں۔ ميں چند سواالت ہيںکرنے کے بارے م استعمال کا نظام يئر کيلته ہيں ميو پاس انٹاريرےم .7

 ہوں؟

بانوں ز20 فرانسيسی اور ديگر  عملہ انگلش، سے رابطہ کريں۔ServiceOntario, INFOline تک صبح ساڑهے آٹه بجے سے شام پانچ بجے 
 :ميں آپ کی مدد کرنے کے ليے تيار ہے۔ فون کريں

 
• 1-866-532-3161 
• TTY 1-800-387-5559 
  TTY 416-327-4282 ٹورانٹو ميں •

 
  پر مزيد معلومات حاصل کريں۔health.gov.on.caآن الئن 

 


