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Orientation to Ontario

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ

�ਟਾਰੀਓ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ (OHIP)

OHIP �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਹੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿਵਖਾਉਣੇ 
ਪੈਣਗੇ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ/ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜ�
ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

• �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
• ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵ�

911 – ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ, 9-1-1 ਡਾਇਲ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਬਂੁਲ�ਸ ਲਈ ਕਹੋ। 911 ਸੇਵਾ, ਿਸਰਫ਼ 
ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ (ER) – ER ਫ਼ੌਰੀ 
ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਲਈ ਹੈ। ਤਸੁ� 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜ� ਤਸੁ� ਐਬਂੁਲ�ਸ ਲਈ 9-1-1 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕੇਸ ਨਹ� ਸੀ, ਤ� ਲਾਗਤ 
ਲੱਗੇਗੀ।

ਵਾਕ-ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸ�ਟਰ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਲਈ, ਿਜਹਨ� 'ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ 
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ 
ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਤਸੁ� ਵਾਕ-ਇਨ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱਚ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਿਲਆਂ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ontario.ca 'ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਲਿਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ ਜ� findlink.at/
hcoptions 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ health.gov.on.ca ਜ� findlink.at/
OHIPcover 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਸ� OHIP ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ: 
health.gov.on.ca or findlink.at/ohip-info 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਸ� ਸਰਿਵਸ-�ਟਾਰੀਓ (Service-Ontario) ਦਫ਼ਤਰ 
ਿਵਖੇ OHIP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
1-800-267-8097 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�
serviceontario.ca ਜ� findlink.at/mto-office 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਡੀ OHIP ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 90 ਿਦਨ� ਲਈ 
ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਉਡੀਕ ਦੇ ਇਸ ਸਮ� 
ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਤਸੁ� ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਿਸਹਤ ਸ�ਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸਹਤ ਸ�ਟਰ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ health.gov.on.ca ਜ� findlink.at/
healthcare 'ਤੇ ਜਾਓ।

OHIP ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਿਕਹੜੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਆ�ਦੇ 
ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca or findlink.at/
healthOn 'ਤੇ ਜਾਓ।

Funded by / Financé par

ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ:

1-800-445-1822 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਨ� ਕਟ
ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ontario.ca ਜ�
findlink.at/hc-connect 'ਤੇ ਜਾਓ।

cpso.on.ca 'ਤੇ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ� ਅਤੇ ਸਰਜਨ� ਬਾਰੇ 
�ਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ (College of Physicians and 
Surgeons) 'ਤੇ "ਡਾੱਕਟਰ ਸਰਚ" ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਟਲਮ�ਟ 
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ settlement.org/
findhelp 'ਤੇ ਜਾਓ।



Telehealth Ontario (ਟੈਲੀਹੈਲਥ �ਟਾਰੀਓ) – 
ਨਰਸ ਤ� ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 
1-866-797-0000 'ਤੇ ਟੈਲੀਹੈਲਥ �ਟਾਰੀਓ ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਨਰਸ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, 
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਹ 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਅੰਗਰ੍ਜ਼ੇੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ TTY:1-866-797-0007.

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ�

OHIP ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� 
ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। connexontario.ca 'ਤੇ 
ConnexOntario ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਤੁਸ� 1-866-531-2600 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� 
mhsio.on.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਦੰਦ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵ�

ਦੰਦ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ OHIP ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹ� ਆ�ਦੀ, 
ਪਰ ਕੁੱਝ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜੋ 17 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ 
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਦੰਦ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਹੈਲਥੀ ਸਮਾਈਲਸ �ਟਾਰੀਓ ਲਈ 
1-800-268-1153 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� 
health.gov.on.ca ਜ� findlink.at/smiles-ont 'ਤੇ 
ਜਾਓ।

ੋੜ ਿਵਚਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ mhp.gov.on.ca 
ਜ� findlink.at/CINOT 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਦੰਦ� ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ:

youroralhealth.ca ਜ� findlink.at/
oralhealth 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਡ�ਟਲ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ "ਦੰਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਓ" ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
settlement.org ਜ� findlink.at/findentist 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਟੀਕਾਕਰਣ

health.gov.on.ca ਜ� findlink.at/
immuneinfo 'ਤੇ ਬਾਲਗ਼� ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ 
ਲਈ �ਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਬੰਧੀ 
ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਯਿੂਨਟ 
ਦੀ ਥ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ   
1-866-532-3161 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ 
�ਟਾਰੀਓ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� 
health.on.gov.ca ਜ� findlink.at/ph-units 
'ਤੇ ਜਾਓ।

OHIP ਪਲੱਸ - ਨਵ�!

1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ 
'ਤੇ 24 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ 4,400 ਤ� ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 
ਹੈ। ਿਜਵ� ਹੀ ਬੱਚੇ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ  ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ 
OHIP ਕਾਰਡ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ 
ਤ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਢੁਕਵ� ਪਰਚੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, 
ਤ� ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦਵਾਈ 
ਿਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਏਗਾ। ਇਸਦੀ 
ਿਡਸਪ�ਿਸੰਗ ਫ਼ੀਸ ਨਹ� ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




