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Orientation to Ontario

ਸੀਨੀਅਰ� ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਮਿਹਕਮੇ ਨ�  
16 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਗਾਈਡ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
ਲੈਣ ਲਈ 1-888-910-1999 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ 
ਇੰਫ਼ੋਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca ਜ� 
findlink.at/SeniorGuid 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹਾਊਿਸੰਗ

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਵਕਲਪ
ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca ਜ� findlink.at/
senior 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ, ਉਹਨ� 
ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਘਰ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ 
ਨਰਿਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਜ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਘਰ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਵਲ� ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਵਸਨੀਕ ਿਸਰਫ਼ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਨਰਿਸੰਗ ਸੰਭਾਲ 
ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੇ 
ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ontario.ca ਜ� 
findlink.at/longcare 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੀਨੀਅਰ

ਸੀਨੀਅਰ� ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਗਾਈਡ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। �ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨ� ਦੇ ਘਰ� ਦੀ 
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ontario.ca ਜ� findlink.at/homeadapt 'ਤੇ 
ਜਾਓ। 
ਬਾਲਗ਼ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਰਟਾਇਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹਨ। ਹਾਊਿਸੰਗ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ 
ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਕ�ਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰ।
ਵਸਨੀਕ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮ
ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮਸ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜੋ 
ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ 
ਿਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਘਰ� ਨੰੂ 
�ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮਸ 
ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (RHRA) ਵਲ� ਲਾਇਸ�ਸ 
ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਰੀਆ ਰਾਹ� ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਘਰ� ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਲਈ rhra.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
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• ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਨਰਸ� ਅਤੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ� 
ਵਰਗੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਵਲ� ਿਵਿਜ਼ਟ�; ਿਨਜੀ ਸਾਫ਼-
ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵਰਗੀ ਿਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ; ਖਾਣਾ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਮ-ਕੀਿਪੰਗ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵ�, 
ਿਮੱਥੀ ਹੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਨੀਅਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ 
ਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਟਰ੍�ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਏਕੀਕਰਣ ਨ� ਟਵਰਕ 
(LHIN) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ccac-ont.ca ਜ� healthcareathome.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।



ਜੇ ਤਸੁ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ 
ਿਵਅਕਤੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਤ� ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਲਾਈਨ (Senior Safety 
Line) 50 ਤ� ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 
24 ਘੰਟੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਫ਼ੈਰਲ ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਸੁ� ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
1-866-299-1011 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਤ� 911 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਬਂੁਲ�ਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰ� ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਹੇਠ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਢੁਕਵ� ਿਵਹਾਰ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ 
ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਹ੍ੋ: ohrc.on.ca

ਲਾਭ
ਬੁਢੇਪਾ ਸੁਰੱਿਖਆ (OAS) ਪੈਨਸ਼ਨ
OAS ਇੱਕ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
65 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
OAS ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤੱਕ ਕਨ� ਡਾ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰਕ (GIS)
ਜੇ ਤਸੁ� OAS ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 
ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� GIS ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ OAS ਅਤੇ GIS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
servicecanada.gc.ca ਜ� findlink.at/SsFXrD 
'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 1-800-277-9914 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ ਰਾਹ� OAS 
ਅਤੇ GIS ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹ� ਿਮਲਣਗੇ।
ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਸਸਟਮ (GAINS)
ਜੇ ਤਸੁ� OAS ਅਤੇ GIS ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਵਲ� ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੱਧਰ ਤ� ਹਠੇ� ਹੈ, 
ਤ� ਤਸੁ� ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਪੂਰਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ontar io.ca 'ਤੇ ਫ਼ਾਇਨ�ਸ ਮਿਹਕਮੇ 
'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 1-866-668-8297 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਕਨ� ਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨਪਲਾਨ (CPP)
CPP ਿਰਟਾਇਰਡ ਨਾਗਿਰਕ� ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ� ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਨ� ਡਾ ਿਵਚਲੇ ਵਰਕਰ� ਲਈ ਆਮਦਨ 
ਟੈਕਸ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤਸੁ� CPP ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਿਕੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ 
ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ servicecanada.gc.ca ਜ� 
findlink.at/CPP 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।
�ਟਾਰੀਓ ਡਰ੍ਗ ਲਾਭ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਇਹ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ 
ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਲਈ ਪਰਚੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ontario.ca ਜ� findlink.at/
ODB 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਾਓ ਜ� 1-866-532-3161 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਾਲੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਜ� 
ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ 
ਿਵੱਚ ਜ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਿਹਮ ਸਰ੍ੋਤ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� 
ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਰ ਸਾਲ ਿਨਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 
ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

ਮਾਲੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ 
ਮੁਜਰਮ ਅਕਸਰ ਸੀਨੀਅਰ� ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਐਟਂੀ-ਫ਼ਰ੍ਾੱਡ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ 
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਕਵ� ਕਰੋ, ਜਾਣੋ: 
antifraudcentre.ca




