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ਅੰਤਿਰਮ ਫ਼ੈਡਰਲ ਿਸਹਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (INTERIM FEDERAL HEALTH-IFH)

IFH ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ� 
ਲਈ ਸੀਮਤ, ਆਰਜ਼ੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ� ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ, 
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਵਲ� 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵ�

ਯੋਗਤਾ

• ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜ� ਰਿਜਸਡਰਡ ਨਰਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
ਤ� ਸੇਵਾਵ�।

• ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਦ� ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ।
• ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਤਾਮ-

ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ।

• ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ।
• ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸੇਵਾਵ�।

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੇ ਰਿਜਸਟਰਡ 
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ 
ifhp-pfsi.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਲੋੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆਂ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ IFH ਯੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੰੂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ� 

• ਅੰਤਿਰਮ ਿਸਹਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ
ਅਮਲ

ਜੇ ਤਸੁ� IFH ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਉਤਪਾਦ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ। 
ਜੇ ਤਸੁ� ਸੇਵਾ ਜ� ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� IFH ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� 
ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਿਸੱਿਧਆਂ ਮੈਡਾਵੀ 
ਬਿਲਊ ਕਰ੍ਾੱਸ ਕੋਲ ਿਬੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਪੁੱਿਛਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਿਬੱਲ ਨਹ� ਹੈ। 

ਜੇ IFH ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਗੁੰ ਮ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ?

ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
1-888-242-2100 'ਤੇ IRCC ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜ� ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ 
ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

• ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ
• ਮੁੜ-ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ
• ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ 

ਹੇਠ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ।

ਕਸਟਮਸ 'ਤੇ ਜਾਓ।

IFH ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਜੋ ਮੈਡਾਵੀ ਬਿਲਊ ਕਰ੍ਾੱਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 
(Medavie Blue Cross insurance 
company) ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ 
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