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પ્રીમિઅર (વડાપ્ધાન) તરફથરી એક વ્યક્તગત સદેંશ

ઑન્ટારિઓની સિકટાિ વતી, હુ ં એવી સૌ કોઈ વ્યક્ત સધુી હ ૂફંટાળટા અભિવટાદનો 
વવસતિવટામટા ં ખશુી અનિુવી િહી છ ં જે આ અમલૂ્ય સ્તોતની નવી આવવૃતિ - 
ઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ો મટા્ે કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ બટાબતની મટાર્યદવશશિકટાનો ઉપ્યોર 
કિી િહ્ટા છે.

પિંપિટારત મટાધ્યમો અને ઈન્િને્ે આપણને વટાકેફ ક્યટા્ય છે કે ઑન્ટારિઓ - અને 
સટાચે જ, સમસત વવશ્વ - વધ ુમો્ી વ્યની વસતી પ્રત્યે મો્ટા પટા્યે વસતીવવષ્યક 

બદલટાવનટા ંમધ્યિટારમટા ંછીએ. આપણટા ંપ્રટાતંનટા રકસસટામટા,ં 65 વષ્ય અને તેથી વધ ુવ્યનટા ંલોકો બટાબતે એવો 
અંદટાજ છે કે તેઓની વસતી 2036 સધુીમટા ંબેવડીથી પણ વધ ુથશ.ે એક બટાજુથી જ્યટાિે આ બદલટાવ સમટાજને 
પડકટાિ ફેંકે છે, ત્યટાિે તે તક આપવટાનુ ંપણ કટામ કિે છે, જેમટા ં દુવન્યટાએ ક્ટાિે્ય જો્યટા ંન હો્ય તેવટા સૌથી 
ફળદ્પુ અને સરક્ર્ય બનવટા મટા્ે આ પેઢીનટા ંવધ ુમો્ી વ્યનટા ંપખુતવ્યનટાઓં સજજ થઈને બે્ટા ંછે. તમને એ 
જણટાવતટા ંમને ખશુી થટા્ય છે કે એક સપષ્ અને સવ્યગ્ટાહી આ્યોજન દ્ટાિટા મટાર્યદવશશિત પટામેલ ઑન્ટારિઓની 
સિકટાિ વસતીની વદૃ્ધિ પટામતી જતી અને મલૂ્યવટાન અંશની જરૂરિ્યટાતો પ્રત્યે સકટાિટાતમકતટાથી પ્રવતરક્ર્યટા કિવટા 
સસુજજ છે - આપણટા ંપ્રટાતંનટા વરિષ્ોની.

આ આ્યોજનનટા િટારરૂપે ઑન્ટારિઓમટા ંવધ ુમો્ી વ્યનટા ંપખુતવ્યનટા ંલોકોને સેવટા પિૂી પટાડનટાિટાઓ દ્ટાિટા 
તેમજ પ્રટાતંી્ય અને સમવટા્યી સિકટાિો દ્ટાિટા પ્રદટાન કિવટામટા ંઆવલે સેવટાઓ અને પ્રસ્તુ કિવટામટા ંઆવલે 
કટા્ય્યક્રમો સધુીની પહોંચ મેળવવટાની ખટાતિી આપવટાનટા મહતતવને અમો મટાન્ય કિીએ છીએ. અને અહીં આ 
તબક્ો છે જ્યટા ંઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ો મટા્ે કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ બટાબતની મટાર્યદવશશિકટાની વટાત આવ ેછે. 
આપણટા ંપ્રટાતંની વધૃિતવ પટામતી જતી વસતી મટા્ેની સૌથી મહતતવપણૂણં બટાબતો પિ એક સતિટાધટાિી સ્તોત તિીકે, 
આ અદ્યતવનત મટાર્યદવશશિકટા સરક્ર્ય જીવન, સિંટાળ લેવી, નટાણટા ંવ્યવસથટાઓ, સવટાસ્થ્ય અને સખુટાકટાિી, આવટાસન, 
લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનટા ંઘિો, સિુક્ટા અને પરિવહન બટાબતે વ્યવહટારુ વન-સ્ટૉપ (સતિટાવધકટાિીઓ સટાથ ે
વવચટાિ-વવમશ્ય ક્યટા્ય પછી પ્રજાને સિકટાિ દ્ટાિટા અપટાતી સવલતો) સલટાહ આપે છે.

મને વવશ્વટાસ છે કે આપણટા સમદુટા્યનટા ંિટારીદટાિો સટાથ ેકટામ કિવટા દ્ટાિટા તેમજ ખદુ વધ ુમો્ી વ્યનટા ંપખુતવ્યનટાઓં 
સટાથ ેપિટામશ્ય કિવટાથી, આપણે એ બટાબતેની ખટાતિી આપવટાનુ ંચટાલ ુિટાખી શકીએ છીએ કે ઉતિિ અમેરિકટામટા ં
ઑન્ટારિઓ વધ ુમો્ી વ્યનુ ંથતટા જવટામટા ંસવ્યશ્ેષ્ સથટાન બની િહવેટાનુ ંચટાલ ુિટાખશે. 

આ મટાર્યદવશશિકટાનટા ંમટારહતીપ્રદ પટાનટાઓંનો ઉપ્યોર કિી િહલેટા ંસૌ કોઈને હુ ંમટાિી શ્ષે્ શિુેચછટાઓ પટા્વુ ંછ.ં

Kathleen Wynne (કૅથભલન વવન્ન)
પ્રીવમઅિ (વડટાપ્રધટાન)



મિમનસ્ટર (િતં્રી) તરફથરી એક વ્યક્તગત સદેંશ

વહટાલટા વમત્ો,

ઑન્ટારિઓનટા ંલોકો લટાબં ુજીવ ેછે, પહલેટા ંકિતટા ંપણ વધ ુતદુંિસત જીવન 
જીવ ેછે, અને આવતટા વીસ વષષોમટા ં65 વષ્ય અને તેથી વધ ુવ્યનટા ંવરિષ્ 
લોકોનુ ં પ્રમટાણ લરિર બેવડુ ં થઈ જશ.ે  આ વસતીવવષ્યક બદલટાવ 
મો્ટા પ્રમટાણમટા ં પડકટાિો િજૂ કિે છે, કે જેમટા ં સવટાસ્થ્ય સિંટાળની પધિવત, 
સટામટાજજક સેવટાઓ, આવટાસન અને કિવેિટા પધિવત પિ નોંધપટાત્ અસિો 
જોવટા મળી છે.  આ બદલટાવની સટાથોસટાથ તક પણ આવ ેછે. વધ ુમો્ી 

વ્યનટા ંપખુતવ્યનટાઓંની આ પેઢી પટાસે વવશ્વ ેક્ટાિે્ય જોયુ ંન હો્ય તેવુ ંસૌથી ફળદ્પુ અને સરક્ર્ય બનવટા 
મટા્ેનો મોકો છે. 

વધ ુમો્ી વ્યનટા ંલોકો અથવટા પખુતવ્યનટા ંલોકો આપણો પરિવટાિ છે, આપણટા ં વમત્ો છે, આપણટા ં
પડોશીઓ છે. તેઓ આપણટા ંજ છે. વરિષ્ોની વધતી જતી જરૂરિ્યટાતો પ્રત્યે સકટાિટાતમકતટાથી પ્રવતરક્ર્યટા 
કિવટા આપણે સૌએ ભવૂમકટા િજવવટાની છે. વનવટાસીઓ, સસંથટાઓ, સિકટાિો, ધધંટાકી્ય સમદુટા્ય, તેમજ 
વ્યટાપક પ્રમટાણવટાળં ભબન-નફટાકટાિક ક્ેત્ - વરિષ્ો અને તેમનટા ં પરિવિજનોને એવટા કટા્ય્યક્રમો અને 
સેવટાઓ પિૂી પટાડવટામટા ંકે જે તેમને તદુંિસત, સિુભક્ત, સવતતં્ અને સરક્ર્ય િહવેટા મટા્ે જરૂિી છે આપણે 
સૌ સટાથ ેમળીને સહ્યોર કિી શકીએ છીએ.

ઑન્ટારિઓની સિકટાિ પટાસે િજવવટા મટા્ે ને્તૃવની ભવૂમકટા છે, અને વરિષ્ોની વદૃ્ધિ પટામતી 
જતી જરૂરિ્યટાતો પ્રત્યે સકટાિટાતમકતટાથી પ્રવતરક્ર્યટા કિવટા મટા્ે એક સપષ્ અને સવ્યગ્ટાહી આ્યોજન 
છે. આ આ્યોજનનો એક િટાર સેવટા પિૂી પટાડનટાિટાઓ દ્ટાિટા તેમજ પ્રટાતંી્ય અને સમવટા્યી સિકટાિો 
દ્ટાિટા પ્રદટાન કિવટામટા ં આવલે સેવટાઓ અને પ્રસ્તુ કિવટામટા ં આવલે કટા્ય્યક્રમો સધુીની પહોંચ 
મેળવવટાનુ ંવરિષ્ો અને તેમનટા ંપરિવટાિજનો મટા્ે સિળ બનટાવવટાનુ ંસટામેલ છે. અમે એ બટાબતની 
ખટાતિી આપવટા મટારીએ છીએ કે પ્રત્યેક વ્યક્તનુ ં િવવષ્ય વમત્તટાિયુણં, સિુભક્ત અને ્ેકટારૂપ છે.  
ઑન્ટારિઓનટા લોકોને પ્રોતસટારહત કિવટા મટા્ે તેમજ તે િવવષ્યને પ્રટાપત કિવટામટા ંસહટા્ય કિવટા મટા્ે 
ઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ો મટા્ે કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ બટાબતની મટાર્યદવશશિકટા એક વધ ુસ્તોત છે.

મટાિી એ આસથટા છે કે આ મટાર્યદવશશિકટામટા ંસદંભિભિત સેવટાઓ અને કટા્ય્યક્રમોનો ઉપ્યોર કિવટાથી તમને 
અસિકટાિકતટાથી અને સહલેટાઈથી સહટા્ય મળશે.  કૃપટા કિીને મટાિી શ્ેષ્ શિુેચછટાઓને સવીકટાિો.

Mario Sergio (મટારિ્યો સજજિ્યો)
વરિષ્ લોકો મટા્ે જવટાબદટાિ મતં્ી
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ઑન્ટારિઓમટાં
વરિષ્ો મટા્ે 

કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ બટાબતેની
મટાર્યદવશશિકટા

વસવન્યસ્ય ઈનફોલટાઈન

1-888-910-1999 — TTY: 1-800-387-5559

ઑન્ટારિઓનટા ંવરિષ્ો મટા્ે ઉપલબધ કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ વવશનેી મટારહતી બટાબતે ઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ો મટા્ે 
કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ બટાબતેની મટાર્યદવશશિકટા એ તમટાિો સ્તોત છે. તે ઑન્ટારિઓ વસવન્યસ્ય સેરક્ર્ેરિઅ્ દ્ટાિટા વનમટા્યણ 
કિવટામટા ંઆવી છે અને સવવશિસઑન્ટારિઓ પબબલકેશનસ દ્ટાિટા વવતરિત કિવટામટા ંઆવી છે.

સવવશિસઑન્ટારિઓ પબબલકેશનસની અવતરિ્ત નકલો 1-800-668-9938 પિ કટૉલ કિીને અથવટા  
www.ontario.ca/publications પિ ઑનલટાઈન ઑડ્યિ કિી શકટા્ય છે.

જો તમટાિે આ પ્રકટાશનને કેવી િીતે સધુટાિવુ ંતેનટા ંવવશ ેકોઈ સચૂનો હો્ય, તો કૃપટા કિીને બીડેલ પોસ્ેજ-પેઈડ 
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1 ઍક્્વ ભલવવંર (સરક્ર્ય વસવટા્)
સમદુટા્યની પ્રવવૃતિઓ
તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંસટાસંકૃવતક, મનોિંજક અને સટામટાજજક પ્રવવૃતિઓ વવશ ેશીખવટા મટા્ે ઘણટા ંિસતટાઓ છે. 

નીચે મજુબ સથટાવનક જગ્યટાઓનો સપંક્ય કિીને શરૂઆત કિી શકો છોઃ

• સમદુટાવ્યક અને વરિષ્ો મટા્ેનટા ંકેંદ્ોનો

• સવવશિસ ્લબો (જેમ કે, વટા્ય.એમ.સી.એ., િો્િી ્લબ અથવટા િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન (િટૉ્યલ 
કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ))

• સટાસંકૃવતક કેંદ્ો

• પજૂા સથળો

• ઉદ્યટાનો અને મનોિંજક વવિટાર.

 
2-1-1 
www.211ontario.ca

જાહિે પસુતકટાલ્યો
ઑન્ટારિઓની વવસ્તૃ જાહિે અને ફસ ્્ય  નેશનસ પસુતકટાલ્ય સેવટાઓ વરિષ્ો અને તેઓનટા ંપરિવટાિજનોને 
આવકટાિદટા્યક, સલુિ અને વમત્તટાિ્યટા્ય વટાતટાવિણમટા ંસેવટાઓ પિૂી પટાડે છે. પસુતકો અને અન્ય 
સટામગ્ીઓને ઉધટાિ આપવટાની સટાથોસટાથ, પસુતકટાલ્યો ઈન્િને્ સધુીની પહોંચ અને તટાલીમ, સદંિ્ય 
સટામગ્ી અને કટા્ય્યશટાળટાઓ પિૂટા પટાડે છે.

ઑન્ટારિઓ લટાઇબ્રરિ સવવશિવસઝ - નટૉથ્ય (ઑન્ટારિઓમટા ંપસુતકટાલ્યની સેવટાઓ - ઉતિિ) 
1-800-461-6348 
www.olsn.ca

સધન્ય ઑન્ટારિઓ લટાઇબ્રરિ સવવશિસ (દભક્ણ ઑન્ટારિઓમટા ંપસુતકટાલ્યની સેવટાઓ) 
1-800-387-5765 
www.sols.org

ઓલડિ એડલ્ સેન્સ્ય (વધ ુજૂનટા ંવ્યસક લોકોનટા કેંદ્ો)
ઓલડિ એડલ્ સેન્સ્ય (વધ ુજૂનટા ંવ્યસક લોકોનટા કેંદ્ો) (ક્ટાિેક વસવન્યસ્ય મટા્ેનટા ંસેન્સ્ય અથવટા એલડલલી 
પસ્યનસ સેન્સ્ય પણ કહવેટા્ય છે) સથટાવનક વરિષ્ોને સરક્ર્ય િહવેટામટા,ં પોતટાનટા ંસમદુટા્યમટા ંવધ ુ
સકંળટાવવટામટા ંઅને નવટા વમત્ોને મળવટામટા ંમદદ કિે છે. આ કેંદ્ો વવવશષ્ સટામટાજજક પ્રવવૃતિઓ, શીખવટાની 
અને શવૈક્ભણક તકો અને મનોિંજક કટા્ય્યક્રમો િજૂ કિે છે. 

http://www.211ontario.ca
http://www.olsn.ca
http://www.sols.org
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ઓલડિ એડલ્ સેન્સ્ય એસોવસએશન ઑફ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓનટા વધ ુજૂનટા ંવ્યસક લોકોનટા કેંદ્ોનુ ં
મડંળ) 
1-866-835-7693 
www.oacao.org

એલડલલી પસ્યનસ સેન્િને શોધવટા મટા્ે, કૃપટા કિીને તમટાિી નરિપટાભલકટાનો સપંક્ય કિો અથવટા 2-1-1 પિ 
કટૉલ કિો.

િમતરમત અને મનોિંજન
શટાિીરિક િીતે સરક્ર્ય િહવેટામટા ંઅનેક સવટાસ્થ્યલક્ી લટાિો છે, જેમટા ંસધુટાિેલ ્યોગ્યતટા, તટાકટાત અને 
સખુટાકટાિીનો સમટાવશે થટા્ય છે. વન્યવમત કસિત એ તદુંિસત વધૃિતવનુ ંએક મહતતવપણૂ્ય અંર છે. તમે કેવી 
િીતે તમટાિી શટાિીરિક પ્રવવૃતિમટા ંવદૃ્ધિ કિી શકો, સટારંુ સવટાસ્થ્ય જાળવી શકો અને તમટાિટા જીવનની 
ગણુવતિટાને સધુટાિી શકો તેનટા ંસચૂનો મટા્ે નીચેની મલુટાકટાત લોઃ

વધ ુઉંમિવટાળટા પખુત લોકો મટા્ે શટાિીરિક પ્રવવૃતિનટા ંસચૂનો 
www.publichealth.gc.ca/paguide

કૅનેરડ્યન શટાિીરિક પ્રવવૃતિ મટા્ેનટા ંમટાર્યદશ્યનો 
www.csep.ca/guidelines 
www.csep.ca/en/guidelines/get-the-guidelines

ઑન્ટારિઓ વસવન્યિ રેમસ (ઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ વ્યક્તઓ મટા્ેની િમતો)
ઑન્ટારિઓ 55+ સમિ રેમસ (ઑન્ટારિઓમટા ંપચંટાવનથી વધ ુઉંમિવટાળટાઓ મટા્ે ઉનટાળટાની િમતો) અને 
ઑન્ટારિઓ 55+ વવન્િ રેમસ (ઑન્ટારિઓમટા ંપચંટાવનથી વધ ુઉંમિવટાળટાઓ મટા્ે વશ્યટાળટાની િમતો) 
પણ કહવેટા્ય છે તેવી ઑન્ટારિઓ વસવન્યિ રેમસ (ઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ વ્યક્તઓ મટા્ેની િમતો)મટા ંવધ ુ
ઉંમિવટાળટા પખુતો મટા્ે બહવુવધ-પ્રસરંોની પ્રટાતંી્ય સપધટા્યઓનો સમટાવશે થટા્ય છે. વટાિટાફિતટા વષષોએ આવ ે
એ િીતે, દિ બીજા વષષે ્યોજાતી આ િમતો 55 અને તેથી વધ ુઉંમિવટાળટા પખુતોને એવટા વટાતટાવિણમટા ં
આદટાનપ્રદટાન કિવટા દે છે કે જેમટા ંએક તદુંિસત અને સરક્ર્ય જીવનશવૈલીની ઊજવણી થટા્ય છે.

ઑન્ટારિઓ વસવન્યિ રેમસ એસોવસએશન (ઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ વ્યક્તઓ મટા્ેની િમતોનુ ંમડંળ) 
1-800-320-6423 
www.ontarioseniorgames.ca

ઑન્ટારિઓ પટાક્્ય  સ (ઑન્ટારિઓમટા ંઉદ્યટાનો)
ઑન્ટારિઓનટા ંપ્રટાતંી્ય ઉદ્યટાનો 65થી વધ ુવ્ય ધિટાવતટા વરિષ્ો તેમજ શટાિીરિક અક્મતટા ધિટાવતટા 
વ્યક્તઓને ઘ્ટાડેલટા દિોએ કૅકમપિંર (વશભબિ) અને રદવસનટા િટારે ઉપ્યોર કિવટા મટા્ેની ફીઝ મટા્ેની 
તક આપે છે. ઘણટા ંઑન્ટારિઓ પટાક્્ય  સ (ઑન્ટારિઓમટા ંઉદ્યટાનો) અડચણ-મુ્ ત સવલતો મટા્ેની તક પિૂી 
પટાડે છે, જેમટા ંશટાવસ્ય, વટૉશરૂમસ, કૅમપસટાઈટસ (વશભબિ સથળો) અને મલુટાકટાત કેંદ્ોનો સમટાવશે થટા્ય છે. 
OntarioParks.com કસથત આવલે પટાક્ય લોકે્િ અડચણ-મુ્ ત સવલતો સટાથ ેમલુટાકટાતીઓને ઉદ્યટાનો 
મટા્ેની શોધ કિવટા દે છે. ઘણી કૅમપસટાઈટસ (વશભબિ સથળો) મનોિંજક વટાહનો મટા્ેની સરવડ કિી આપે 
છે અને કદટાચ વવદ્તુ જોડટાણો અને રેિઈલિ ડમપીંર સ્ેશનસ (કચિટાનટા ંસથટાન સધુી પહોંચટાડવટા મટા્ેનુ ં

http://www.oacao.org
http://www.publichealth.gc.ca/paguide
http://www.csep.ca/guidelines
http://www.ontarioseniorgames.ca
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અન્ુયટાવનત વટાહન)ને પણ પિૂટા પટાડી શકે છે.

1-888-ONT-PARK (1-888-668-7275) 
TTY: 1-866-686-6072 
www.ontarioparks.com

મટાછલટા ંપકડવટા ંઅને વશકટાિ કિવો
જો તમે 65થી વધ ુવષ્યનટા ંહો અથવટા અક્મતટા ધિટાવતટા એક કૅનેરડ્યન વનવટાસી હો, તો તમટાિે 
ઑન્ટારિઓમટા ંમટાછલી પકડવટા મટા્ે આઉ્ડોસ્ય કટાડ્ય (બહટાિનટા ંછો તેની પવત્કટા)  સટાથને ુ ં્ૅરવટાળં 
(નટામપટ્ીથી/કટાપલીઓથી લરટાડટા્યેલ) રફવશંર લટાઇસનસ (મટાછલી પકડવટા મટા્ેનો પિવટાનો) મેળવવટાની 
જરૂિ નથી. તેમ છતટા,ં તમટાિે હજૂ્ય તમટામ વન્યમનોને અનસુિવટાનટા ંિહશે,ે કે જેમટા ંપકડવટાની અને કબજો 
ધિટાવવટાની મ્યટા્યદટાઓનો સમટાવશે થટા્ય છે. જો તમે ઑન્ટારિઓમટા ંવશકટાિ કિવટા મટારતટા હો, તો તમટાિે 
આઉ્ડોસ્ય કટાડ્ય (બહટાિનટા ંછો તેની પવત્કટા)ને પ્રટાપત કિવટાની જરૂિ પડશ ેઅને તમે જેનો વશકટાિ કિી િહ્ટા 
છો તે પ્રજાવતઓ અથવટા પ્રજાવતઓનટા ંજૂથ મટા્ે એક કટા્યદટામટાન્ય પિવટાનો ધિટાવવો જ પડશ.ે તમે જ્યટાિે 
વશકટાિ કિતટા હો ત્યટાિે પિવટાનો ઉપિટાતં કટા્યદેસિતટા આપવટા મટા્ે લરટાડટા્યેલ કટાપલીઓ (્ૅગસ) સટાથ ે
િટાખવી પડશ,ે અને જો કંઝવષેશન ઑરફસિ (સિંક્ણ અવધકટાિી) પિવટાનો બતટાવવટાનુ ંકહ ેતો તે બતટાવવો 
પડશ.ે

વમવનસરિી ઑફ નેચિલ રિસોવસશિઝ ઍનડ ફટૉિૅસરિી (કુદિતી સસંટાધનો અને વનસવંધ્યન મટા્ેનુ ંમતં્ટાલ્ય) 
આઉ્ડોસ્ય કટાડ્ય સેન્િ (બહટાિનટા ંછો તેની પવત્કટા મેળવવટા મટા્ેનુ ંકેંદ્)

1-800-387-7011 
www.ontario.ca/outdoorscard

પ્રવટાસ
ઑન્ટારિઓમટા ંમસુટાફિી કિવી
ઑન્ટારિઓનટા ંઘણટા ંબધટા પ્રવટાસી આકષ્યણો વરિષ્ો મટા્ે રકંમતમટા ંકપટાતવટાળટા દિોની તક આપે છે, 
જ્યટાિે કે્લટાકં પ્રવટાસી આકષ્યણો વરિષ્ોને મનમટા ંિટાખીને કટા્ય્યક્રમોમટા ંતક આપે છે. ઑન્ટારિઓનટા ં
આકષ્યણો વવશ ેઅને તમટાિટા િસ પિ આધટારિત પ્રવટાસ-કટા્ય્યક્રમને વવૈવવધ્યપણૂ્ય બનટાવવટા અને વધ ુજાણવટા 
મટા્ે ઑન્ટારિઓ રૅિવલ ઇનફમષેશન સેન્િ (ઑન્ટારિઓમટા ંપ્રવટાસ મટા્ેની મટારહતીનુ ંકેંદ્)ની મલુટાકટાત લો.

ઑન્ટારિઓ રૅિવલ 
1-800-ઑન્ટારિઓ (1-800-668-2746) 
www.ontariotravel.net

ઑન્ટારિઓ અથવટા કૅનેડટાની બહટાિ મસુટાફિી કિવી
જો તમે કટામચલટાઉ િીતે ઑન્ટારિઓ અથવટા કૅનેડટામટાથંી દૂિ હો, તો ઓ.એચ.આઈ.પી. કદટાચ તમટાિટા 
સવટાસ્થ્ય સિંટાળનટા ંઆંવશક અથવટા તમટામ િટારોને આવિી લઈ શકે છે. જો તમે ઑન્ટારિઓની બહટાિ 
મસુટાફિી કિી િહ્ટા હો, પિં્ ુકૅનેડટાની હદમટા ંહો અને સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ મટા્ે ચકૂવણી કિતટા હો, તો વષ્યની 
અંદિ રિફંડ (પિત િકમ) મેળવવટા મટા્ે તમટાિટા સથટાવનક ઓ.એચ.આઈ.પી. કટા્યટા્યલ્યમટા ંઆઈ્ેમટાઈઝડ 

http://www.ontarioparks.com
https://www2.on.wildlifelicense.com/start.php
http://www.ontariotravel.net
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(બટાબતવટાિ) ભબલ અને મળૂ નકલોને િજૂ કિો.

જો તમે કૅનેડટાની બહટાિ મસુટાફિી કિી િહ્ટા હો, તો ઓ.એચ.આઈ.પી. રિંીિ, અનપેભક્ત કસથવત, બીમટાિી, 
િોર અથવટા એવી કોઈ ઈજા, કે જેમટા ંતટાતકટાભલક સટાિવટાિ કિટાવવટાની જરૂિ હો્ય, તે મટા્ે સકં્કટાલીન 
હટૉકસપ્લ અને દટા્તિી સેવટાઓ મટા્ે એક સે્ િેઈ્ (સ્ુયોજજત દિ)ની ચકૂવણી કિશે. ઓ.એચ.આઈ.પી. 
દ્ટાિટા જેની ચકૂવણી કિવટામટા ંઆવતી નથી તેવટા તબીબી ખચટા્યઓને આવિી લેવટા મટા્ે, તમટાિે ઑન્ટારિઓ 
અથવટા કૅનેડટાની બહટાિ કિેલી હો્ય તેવી તમટામ સફિો મટા્ે ખટાનરી સવટાસ્થ્ય વીમો ખિીદવો જોઈએ.

જો તમે ઑન્ટારિઓ ડ્ર બેવનરફ્ પ્રોગ્ટામ (ઑન્ટારિઓમટા ંદવટાનટા ંલટાિનો કટા્ય્યક્રમ)મટા ંનટામ દટાખલ કયુણં 
હો્ય, તો તમે દવટાનો મહતિમ 100-રદવસ સધુીનો પિુવ્ો મેળવી શકશો. જો ઑન્ટારિઓમટાથંી આરટામી 
વવસ્તૃ સમ્ય મટા્ેની રેિહટાજિીને લીધે તમને દ્દ્તી્ય 100-રદવસનટા પિુવ્ટાની જરૂિ પડે, તો કટા ંતો તમે 
તમટાિી રેિહટાજિીની પકુષ્ કિતો એક પત્ (જે તમે પોતે લખેલો હોવો જોઈએ) તમટાિટા ફટામ્યવસસ્ 
(ઔષધકટાિ)ને પિૂો પટાડો અથવટા તો તમટાિટા મસુટાફિી વીમટાની એક નકલ પિૂી પટાડો કે તમે ઑન્ટારિઓ 
100થી 200 રદવસની વચચે મટા્ે છોડીને જઈ િહ્ટા છો. તમટારંુ વનધટા્યિણ પણ 100-રદવસનટા અવતરિ્ત 
પિુવ્ટા મટા્ે મટાન્ય હોવુ ંજોઈએ.

વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કૅિ (સવટાસ્થ્ય અને લટાબંટારટાળટાની દેખિેખનુ ંમતં્ટાલ્ય) 
સવવશિસ સપો ્્ય  કટૉન્ૅ્્ સેન્િ (સેવટા આધટાિ સપંક્ય કેનદ્) 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/ruq

ઓ.એચ.આઈ.પી. અથવટા ઑન્ટારિઓ ડ્ર બેવનરફ્ પ્રોગ્ટામ (ઑન્ટારિઓમટા ંદવટાનટા ંલટાિનો કટા્ય્યક્રમ) 
વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા હલેથ ઍનડ વલેનસ (સવટાસ્થ્ય અને તદુંિસતી) 
વવિટારમટા ંજુઓ.

રિ્ટા્યમષેન્ અબ્રટૉડ (વવદેશમટા ંવનવવૃતિ)
ફટૉિેઈન અફેઅસ્ય ઍનડ ઇન્િનેશનલ રેિડ (વવદેશી બટાબતો અને આંતિિટાષરિી્ય વપેટાિ)નટા સમવટા્યી 
ખટાતટાનુ ંપ્રકટાશન રિ્ટા્યિમેન્ અબ્રટૉડઃ સીઇંર ધ સનસેટસ {વવદેશમટા ં(આનદંપવૂક્યની) વનવવૃતિઃ ડબૂતટા 
સ્ૂયટા્યસતો (ની પે્ે ઢળતી જીંદરીનો િસટાસવટાદ મટાણો)} એ લોકો મટા્ે મટારહતી અને સચૂનોની તક આપે છે 
કે જેઓ કટા ંતો મોસમી ધોિણે અથવટા તો કટા્યમી ધોિણે અન્ય દેશમટા ંવનવતૃિ થવટાનુ ંવવચટાિી િહ્ટા છે.

પછૂપિછો મટા્ેની સેવટા - ફટૉિેઈન અફેઅસ્ય કૅનેડટા (કૅનેડટાની વવદેશી બટાબતો) 
1-800-267-8376 
www.travel.gc.ca/travelling/living-abroad/retiring

http://www.ontario.ca/ruq
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િોજરટાિ
2006મટા ંફિજજ્યટાત વનવવૃતિનો અંત લટાવ્ ુ ંવવધટાન અમલમટા ંઆવયુ ંકે જેનટાથી 65 અને તેથી વધ ુવ્ય 
ધિટાવતટા કટામદટાિોને વધ ુન્યટા્યીપણુ ંઅને વવકલપ પિૂટા પટાડ્ટા, કે જેઓ હવ ેપોતે પોતટાનટા ંમટા્ે નક્ી કિી 
શકશ ેકે શુ ંવનવતૃિ થવુ ંજોઈએ કે કેમ અને ક્ટાિે.

ઇમપલટૉ્યમેન્ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંિોજરટાિ)
ઇમપલટૉ્યમેન્ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંિોજરટાિ) એ એક એવુ ંસકંભલત િોજરટાિ અને તટાલીમનુ ં
મટાળખુ ંછે કે જે ઑન્ટારિઓનટા ંલોકોને તેમને જરૂિ હો્ય તેવટા િોજરટાિ અને તટાલીમનટા ંકટા્ય્યક્રમો અને 
સેવટાઓને શોધવટાનુ ંવધ ુસિળ બનટાવ ેછે. મટારહતી અને સદંભિભિત સેવટાઓ 25 િટાષટાઓમટા ંિજૂ થટા્ય છે.

ઇમપલટૉ્યમેન્ ઑન્ટારિઓ કટૉન્ૅ્્ સેન્િ (ઑન્ટારિઓમટા ંિોજરટાિ મટા્ેનટા ંસપંક્યન ુ ંકેંદ્) 
1-800-387-5656 
TTY: 1-866-533-6339 
www.ontario.ca/employment

• િોજરટાિ સેવટા
િોજરટાિ સેવટાનો ધ્યે્ય ઑન્ટારિઓનટા લોકોને એક જ સથટાન પિ જરૂિ હો્ય તેવી તમટામ િોજરટાિ 
સેવટાઓ સધુીની સધુટાિેલી પહોંચ પિૂી પટાડવટાનો છે કે જેથી કિીને તેઓને નોકિી શોધવટામટા ંઅને 
જાળવી િટાખવટામટા,ં તટાલીમ મટા્ે અિજી કિવટામટા ંઅને કટાિરકદદીનુ ંઆ્યોજન કિવટામટા ંતેઓની મદદ 
કિી શકે.

• વધૃિ કટામદટાિો મટા્ે લભક્ત પહલે
એક બટાજુથી જ્યટાિે સથટાવનક અથ્યતતં્ બદલટા્ ુ ંહો્ય ત્યટાિે આ પહલે 55થી 64 વષ્યની વ્ય ધિટાવતટા 
િોજરટાિ વવનટાનટા ંકટામદટાિોને નોકિી શોધવટાની અને જાળવી િટાખવટાની તેઓની ક્મતટામટા ંવદૃ્ધિ 
કિવટામટા ંમદદ કિે છે. તે એવટા 250,000થી ઓછટા લોકોનટા ંવવવશષ્ સમદુટા્યોમટા ંઉપલબધ છે કે જેઓ 
કટા ંતો ઉચચ બેિોજરટાિી ધિટાવ ેછે અથવટા તો એકલ ઉદ્યોરો પિ મો્ટા પટા્યે આધટારિત િહ ેછે. www.
ontario.ca/rur ની મલુટાકટાત લેવટા દ્ટાિટા વનયુ્ ત સમદુટા્યોમટા ંનોકિી પિૂી પટાડનટાિટાઓની સભૂચ શોધી 
શકટા્ય છે.

• ઑન્ટારિઓ સેલફ-ઇમપલટૉ્યમેન્ બેવનરફ્ પ્રોગ્ટામ (ઑન્ટારિઓ સવ-િોજરટાિનટા ંલટાિનો કટા્ય્યક્રમ)
જ્યટાિે િોજરટાિ વવનટાનટા ંલોકો ખદુ પોતટાનો ધધંો શરૂ કિીને વવકસટાવતટા થટા્ય ત્યટાિે આ કટા્ય્યક્રમ 
જેઓને કટા ંતો િોજરટાિ વીમટા મટા્ે લટા્યક છે અથવટા તો તટાજેતિમટા ંલટા્યક થ્યટા છે, તેઓને આવક 
અને ઉદ્યોરસટાહવસક ્ેકો પિૂો પટાડે છે.

• ઑન્ટારિઓ જટૉબ રક્રએશન પટા ્્યનિવશપસ (ઑન્ટારિઓમટા ંનોકિીનટા સજિન મટા્ે િટારીદટાિીઓ)
આ કટા્ય્યક્રમ એવટા લોકોને કટામનો અનિુવ પ્રટાપત કિવટાની તકો પિૂી પટાડવટા દ્ટાિટા લટાબંટા રટાળટાનટા ં
િોજરટાિની િટાવવ શક્તટાઓને સધુટાિવટા મટા્ે િચટા્યેલ છે કે જેમટા ંલોકો િોજરટાિ વીમટાનટા ંલટાિો 
મેળવવટાની તવૈ્યટાિીમટા ંછે અથવટા તો પટાત્ છે.

• દ્દ્તી્ય કટાિરકદદી
દ્દ્તી્ય કટાિરકદદીનો ધ્યે્ય પટાત્ હો્ય તેવટા છ્ણી કિટા્યેલટા કટામદટાિોને તેઓને જરૂિ હો્ય તેવટા કૌશલ્ય 
તટાલીમને પ્રટાપત કિવટા મટા્ે ્ેકો પિૂો પટાડવટાનો છે કે જેથી કિીને દશટા્યવલે હો્ય તેવટા શ્મ બજાિની 
િટાવવ શક્તટાઓવટાળટા વ્યવસટા્યોમટા ંકટામ શોધવટામટા ંતેઓને મદદ મળી શકે. ્્શૂન (ઉપવશક્ણ), 
પસુતકો, વટાહનવ્યવહટાિ અને અન્ય તટાલીમ-સબંવંધત ખચટા્યઓ મટા્ે આ કટા્ય્યક્રમ $28,000 સધુીની તક 
આપે છે. અક્મતટાઓ ધિટાવતટા લોકો મટા્ે આ િકમ કદટાચ વધ ુપણ હોઈ શકે છે.

http://www.ontario.ca/rur
http://www.ontario.ca/rur
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ઑન્ટારિઓ જટૉબ બરૅનક (ઑન્ટારિઓમટા ંનોકિી મટા્ે કમપય ૂ્ િ દ્ટાિટા મટારહતી સગં્હ)
ઑન્ટારિઓ જટૉબ બરૅનક (ઑન્ટારિઓમટા ંનોકિી મટા્ે કમપય ૂ્ િ દ્ટાિટા મટારહતી સગં્હ) એ િટાષરિી્ય જટૉબ 
પોકસ્િંગસ (નોકિી મટા્ે સથળ-વનમણકૂ) મટા્ેનુ ંએક એવુ ંવબે-બેઈઝડ ને્વક્ય (વબેસટાઈ્ આધટારિત 
મટાળખુ)ં છે કે જે તમટામ કૅનેરડ્યનો મટા્ે ઉપલબધ છે. 

www.jobbank.gc.ca

ઑન્ટારિઓ વક્યઈનફોને્ (ઑન.વવન.)
ઑન.વવન. એક એવી વવનટા મલૂ્યની બટાઇભલંગવલ ઑનલટાઈન વબે રડિે્્િી (દ્દ્િટાષી કમપય ૂ્ િ સટાથ ે
સીધી જોડટા્યેલ વવશ્વવવસ્તૃ મટાળખટાનંી વનદદે વશકટા) છે કે જે ઑન્ટારિઓનટા ંલોકોને પ્રવત્યમટાન અને સસુરંત 
કટાિરકદદી પિૂી પટાડે છે અને તકો તેમજ શ્મ બજાિ વવશનેી મટારહતી આપવટાની સેવટા બજાવ ેછે. સવ્ય ંસેવટા 
કિવટા મટા્ે, િોજરટાિ મટા્ે અને વધ ુતટાલીમની તકોને પિૂી પટાડવટા મટા્ે વરિષ્ો ઑન.વવન.નો ઉપ્યોર 
કિી શકે છે. 

www.onwin.ca

ઑન્ટારિઓ કસકલસ પટાસપો ્્ય  (ઑન્ટારિઓમટા ંકુશળતટાઓ દશટા્યવવટા મટા્ેનો પ્રવશેટાવધકટાિ)
આ વવનટા મલૂ્યની દ્દ્િટાષી વબેસટાઈ્ આવ્શ્યક કુશળતટાઓ અને કટામની ્ેવોનટા ંવણ્યનો પિૂટા ંપટાડે છે, 
તેમજ સથટાવનક અને પ્રટાતંી્ય બન્ને સતિોએ શવૈક્ભણક, તટાલીમ, સવ્ય ંસેવટા અને શ્મ બજાિ વવશનેી 
પ્રવત્યમટાન મટારહતી પિૂી પટાડે છે.

www.ontario.ca/skillspassport

ઇમપલટૉ્યમેન્ સ્ૅનડડ્્ય સ ઍ્્ (િોજરટાિનટા ંધોિણોનો અવધવન્યમ) (ઈ.એસ.એ.)
કટા્ય્યસથળે ્યોગ્ય િીતે વહવેટાિ થવટાનો અવધકટાિ તમટામ ઑન્ટારિઓનટા ંલોકો ધિટાવે છે. ઈ.એસ.એ. એવટા 
લઘતુિમ ધોિણો પ્રસથટાવપત કિી શકે છે કે જેને નોકિીએ િટાખનટાિટાઓ અને કમ્યચટાિીઓએ પટાલન કિવુ ંજ 
પડે છે. જો તમે ઑન્ટારિઓમટા ંનોકિીએ િહ્ટા હો, તો તમે કદટાચ ઈ.એસ.એ. દ્ટાિટા િભક્ત હોઈ શકો છો. 

ઇમપલટૉ્યમેન્ સ્ૅનડડ્્ય સ ઇનફમષેશન સેન્િ (િોજરટાિનટા ંધોિણોનુ ંમટારહતી કેંદ્) 
1-800-531-5551 
TTY: 1-866-567-8893 
www.ontario.ca/employmentstandards

વવદેશમટા–ંતટાલીમ પટામેલટા–વ્યવસટા્યીઓ
જો તમે વવદેશમટા ંતટાલીમ પટામેલટા વ્યવસટા્યી હો, તો ઑન્ટારિઓ પટાસે એવટા અનેક મતિેદોને દૂિ કિતટા 
કટા્ય્યક્રમો છે કે જે તમને કદટાચ મદદ કિી શકે.

www.settlement.org 

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.onwin.ca
http://www.ontario.ca/skillspassport
http://www.ontario.ca/employmentstandards
http://www.settlement.org
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કમપરૅશને્ કૅિ બેવનરફ્ પ્રોગ્ટામ (કરુણટામ્ય િીતેની સિંટાળનટા લટાિનો કટા્ય્યક્રમ), ફવૅમલી મેરડકલ લીવ 
(પટારિવટારિક તબીબી િજા) અને પસ્યનલ ઇમજિનસી લીવ (વ્યક્તરત િીતે અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા 
મટા્ેની િજા) વવશે વધ ુજાણવટા મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા કૅિભરવવંર અવધવન્યમને જુઓ.

આજીવન વશક્ણ 
ચટાલ ુઅને અંતિ વશક્ણ
ઘણી ઑન્ટારિઓની સકલૂ બોડ્્ય સ, મહટાવવદ્યટાલ્યો અને વવશ્વવવદ્યટાલ્યો ચટાલ ુઅને અંતિ વશક્ણ મટા્ેની તકો 
પિૂી પટાડે છે. કે્લટાક વરિષ્ો મટા્ે વવશેષ રકંમતમટા ંકપટાત મટા્ેની તક આપે છે. 

• સકલૂ બોડ્્ય સઃ www.ontario.ca/rus

• વવશ્વવવદ્યટાલ્યોઃ www.ontario.ca/page/ontario-universities

• સમદુટા્યની મહટાવવદ્યટાલ્યોઃ www.ontario.ca/page/ontario-colleges

• ઑન્ટારિઓ લન્યઃ www.ontariolearn.com

• અંતિ વશક્ણઃ www.canlearn.ca/eng/planning/continuing/

થડ્ય એજ ને્વક્ય (્તૃી્ય વષ્યનુ ંમટાળખુ)ં
આ મટાળખુ ંએવટા તમટામ વરિષ્ોનટા ંસવ-સચંટાભલત જૂથો ધિટાવ ેછે કે જેઓ વવશટાળ પ્રમટાણનટા ંવવષ્યો પિ 
શીખવટાનટા ંઅનિુવો કહવેટામટા ંસહિટારી બને છે. 

www.thirdagenetwork.ca

ઇકનડપેનડન્ લવનિંર સેન્િ (સવતતં્ િીતે અભ્યટાસ કિવટાનુ ંકેંદ્)
આ કેંદ્ અંતિ વશક્ણ અને જનિલ એડ્કેુશનલ ડેવલેપમેન્ (જી.ઈ.ડી.) ્ેકસ્િંર (સટામટાન્ય શવૈક્ભણક વવકટાસ 
પિીક્ણ) પરંુૂ પટાડે છે. તેઓનટા ંઑન્ટારિઓ સેકનડરિ સકલૂ રડપલોમટા (ઑન્ટારિઓની મટાધ્યવમક શટાળટાનુ ં
રડપલોમટા)ને પ્રટાપત કિવટા મટા્ે તે લોકોને એક વવૈકચલપક િસતટાની તક આપે છે. 

1-800-387-5512 
www.ilc.org

કમપય ૂ્ િ મટા્ેની તટાલીમ
જાહિે પસુતકટાલ્યો નવટા શીખનટાિટાઓ મટા્ે અને વધ ુપ્રરવતમટા ંમોખિે િહ ેતેવટા વપિટાશકટાિો મટા્ે 
અભ્યટાસક્રમો પણ ચલટાવ ેછે. મો્ટાિટારનટા ંઅભ્યટાસક્રમો વવનટામલૂ્યે છે.

2-1-1 
www.211ontario.ca 

ઓલડિ એડલ્ સેન્સ્ય (જૂનટા ંવ્યસક કેંદ્ો) એવટા ંશવૈક્ભણક પ્રોગ્રૅવમંર િજૂ કિે છે કે જે કદટાચ કમપય ૂ્ િ 
મટા્ેની તટાલીમનો સમટાવશે કિી શકે છે. તમટાિટા નજીકનટા ંકેંદ્ને શોધવટા મટા્ે, 1-866-835-7693 પિ કટૉલ 
કિો અથવટા www.oacao.org ની મલુટાકટાત લો. 

http://www.ontario.ca/rus
http://www.ontariolearn.com
http://www.thirdagenetwork.ca
http://www.ilc.org
http://www.211ontario.ca
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તમટાિટા મટા્ે, તમટાિટા જીવનસટાથી મટા્ે અથવટા કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ (પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથી) મટા્ે 
તમટાિટા પણૂ્ય સમ્યનટા ંવશક્ણની ચકૂવણીની મદદ કિવટા મટા્ે આજીવન વશક્ણ ્યોજનટા તમટાિટા આિ.આિ.
એસ.પીઝ.મટાથંી નટાણટા ંઉપટાડવટા દે છે. વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા નટાણટા ંવ્યવસથટાનટા ં
વવિટારને જુઓ.

વટૉલન્ીઅરિંર (સવવૈચચછક સેવટા) 
ઑન્ટારિઓ વટૉલન્ીઅિ સેન્િ ને્વક્ય (ઑન્ટારિઓમટા ંસવ્યસંેવક મટા્ેનટા ંકેંદ્નુ ંમટાળખુ)ં
આ સસંથટા સવ્યસંેવકો અને એજનસીઓને જોડવટામટા ંમદદ કિે છે તેમજ ઑન્ટારિઓમટા ંસવ્યસંેવટા કેંદ્ો મટા્ે 
પ્રટાતંી્ય અભિપ્રટા્ય આપવટાનુ ંકટા્ય્ય કિે છે. 

905-238-2622 
www.ovcn.ca

વટૉલન્ીઅિ કૅનેડટા (સવ્યસંેવક તિીકે કૅનેડટા)
આ દ્દ્િટાષી નફટા વવનટાની સસંથટા સમદુટા્યની સહિટાભરતટાને પ્રોતસટારહત કિવટા દ્ટાિટા અને સવ્યસંેવટાનટા ં
પ્ર્યતનોને ઓળખવટા દ્ટાિટા સમગ્ કૅનેડટામટા ંસવ્યસંેવટાપણટાનંે પ્રોતસટાહન આપે છે.

1-800-670-0401 
www.volunteer.ca

જો અન્ય લોકોને તેઓનટા ં્ૅ્સ રિ્ન્ય {આવકવેિટા પત્ક (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે િિવટાનુ)ં} પણૂ્ય 
કિવટામટા ંતમે મદદ કિવટા મટા્ે સવ્યસંેવક બનવટા ઇચછતટા હો, તો કૅનેડટા િેવનય ૂએજનસી (કૅનેડટાની 
મહસેલૂ સસંથટા) દ્ટાિટા ચલટાવવટામટા ંઆવતટા કમયવૂન્ી વટૉલન્ીઅિ ઇનકમ ્ૅ્સ પ્રોગ્ટામ (સમદુટા્યનટા ં
સવ્યસંેવક તિીકે આવકવેિટાનો કટા્ય્યક્રમ) બટાબતે વવચટાિો. વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને નટાણટા ંવ્યવસથટાનટા ં
વવિટારને જુઓ.

વરિષ્ોનટા ્યોરદટાનની કદિ કિવી
અભિનદંન પટા્વતટા સદેંશટાઓ
નીચે આપેલ પટાસેથી એક અભિનદંન પટા્વતટા સદેંશટા મટા્ેની િલટામણ કિવટા દ્ટાિટા તમે એક વવશષે 
અવસિને ધ્યટાનમટા ંલઈ શકો છોઃ

જે-જે કૅનેરડ્યનો 100 વષ્ય અથવટા વધનુો જનમરદવસ ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય અને જે-જે યરુલો 60 વષ્ય અથવટા 
વધ ુલગનની વષ્યરટાં્  ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય તેઓ મટા્ે (દિ પટાચં વષ્યનટા ંરટાળે) હિ મરૅજજસ્ી, ધ ્વીન 
(િટાણીને સબંોધતી વખતે વપિટાતટા મટાનસચૂક શબદો)નો સદેંશો.

િટાઈડ્ો હટૉલ - ઍવનવસ્યિી સે્શન (વટાવષશિકોતસવ વવિટાર) 
1-800-465-6890 
www.gg.ca (> FAQ)

http://www.ovcn.ca
http://www.volunteer.ca
http://www.gg.ca
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જે-જે કૅનેરડ્યનો 90 વષ્ય અથવટા વધનુો જનમરદવસ ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય (દિ પટાચં વષ્યનટા ંરટાળે) અને જે-જે 
યરુલો 50 વષ્ય અથવટા વધ ુલગનની વષ્યરટાં્  ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય તેઓ મટા્ે (દિ પટાચં વષ્યનટા ંરટાળે) ધ 
રવન્યિ જનિલ ઑફ કૅનેડટા (કૅનેડટા દેશનો સવષોપિી શટાસક)નો સદેંશો.

િટાઈડ્ો હટૉલ - ઍવનવસ્યિી સે્શન (વટાવષશિકોતસવ વવિટાર) 
1-800-465-6890  
www.gg.ca (> FAQ)

જે-જે ઑન્ટારિઓનો 90 વષ્ય અથવટા વધનુો જનમરદવસ ઉજવી િહ્ટા હો્ય અને જે-જે યરુલો 50 વષ્ય 
અથવટા વધ ુલગનની વષ્યરટાં્  ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય તેઓ મટા્ે ધ લેફ્ેનન્ રવન્યિ ઑફ ઑન્ટારિઓ 
(ઑન્ટારિઓનટા ંઉપ-િટાજ્યપટાલ)નો સદેંશો. 
www.ontario.ca/rut

જે-જે કૅનેરડ્યનો 65 વષ્ય અથવટા વધનુો જનમરદવસ ઉજવી િહ્ટા હો્ય (દિ પટાચં વષ્યનટા ંરટાળે) અને જે-જે 
યરુલો 25 વષ્ય અથવટા વધ ુલગનની વષ્યરટાં્  ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય તેઓ મટા્ે (દિ પટાચં વષ્યનટા ંરટાળે) ધ 
પ્રટાઈમ વમવનસ્િ ઑફ કૅનેડટા (કૅનેડટાનટા વડટા પ્રધટાન)નો સદેંશો.

એગઝેક્રુ્વ કટૉિેસપટૉનડનસ સવવશિવસઝ (કટાિોબટાિી પત્વ્યવહટાિ સેવટાઓ) 
અભિનદંન પટા્વતટા સદેંશટાઓ 
613-941-6901 
www.pm.gc.ca/eng/greetings.asp

જે-જે ઑન્ટારિઓનો 80 વષ્ય અથવટા વધનુો જનમરદવસ ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય અને જે-જે યરુલો 40 વષ્ય 
અથવટા વધ ુ(લગનની) વષ્યરટાં્  ઉજવી િહ્ટા ંહો્ય તેઓ મટા્ે ધ પ્રીવમ્યિ ઑફ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓનટા ં
મખુ્ય વડટાપ્રધટાન)નો સદેંશો. 

www.ontario.ca/wp65

વવવવધ અવસિો મટા્ે તમટાિટા સસંદ સભ્ય અને/અથવટા પ્રટાતંી્ય સસંદ સભ્ય. વધ ુમટારહતી મટા્ે, તમટાિટા 
સથટાવનક એમ.પી.પી. અથવટા એમ.પી.નટા મતદટાિ વવિટારની કચેિીનો સપંક્ય કિો.

તમટાિટા એમ.પી.પી.ને શોધવટા મટા્ેઃ 
ઇલે્શનસ ઑન્ટારિઓ 
1-888-668-8683 
www.elections.on.ca (> તમટાિટા ચ ૂં્ ણીને લરતટા જીલલટાને શોધો)

તમટાિટા એમ.પી.પી.ને શોધવટા મટા્ેઃ 
ઇલે્શનસ કૅનેડટા 
1-800-463-6868 
TTY: 1-800-361-8935 
www.elections.ca (> મતદટાિ મટારહતી સેવટા)

http://www.gg.ca
http://www.ontario.ca/rut
http://www.pm.gc.ca/eng/greetings.asp
http://www.ontario.ca/wp65
http://www.elections.on.ca
http://www.elections.ca
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વરિષ્ોનટા મટાનમટા ંપિુસકટાિો
ધ ઑનસ્ય ઍનડ એવટૉડ્્ય સ સેકે્ર્ેરિઅ્ (સનમટાનો અને પિુસકટાિો મટા્ેનુ ંસભચવટાલ્ય) ઑન્ટારિઓનટા ંચદં્ક 
અને સવીકૃવતનટા ંકટા્ય્યક્રમો તેમજ સટાથોસટાથ વવવશષ્ સમટાિક સમટાિંિો અને ઊજવણીઓનુ ંસચંટાલન કિે છે. 

વરિષ્ોને સનમટાન કિતટા પ્રટાતંી્ય પિુસકટાિોમટા ંસટામેલ છેઃ

• એવટા 65 વષ્યથી વધ ુવ્ય ધિટાવતટા ઑન્ટારિઓનટા ંલોકોને ઓળખવટા મટા્ે વરિષ્ પ્રટાચપતનો પિુસકટાિ 
કે જેઓએ કોઈપણ ક્ેત્મટા ંઉતકૃષ્ ્યોરદટાનો આપ્યટા ંહો્ય. 
www.ontario.ca/uj97

• ઑન્ટારિઓમટા ંએવટા 65 વષ્યથી વધ ુવ્ય ધિટાવતટા વ્યક્તને વસવન્યિ ઑફ ધ વ્યઅિ અવટૉડ્ય અપ્યણ 
કિવટામટા ંઆવ ેછે કે જેમણે સમદુટા્યનુ ંસટામટાજજક, સટાસંકૃવતક અથવટા શહિેી જીવન સમધૃિ બનટાવયુ ંછે.  
www.ontario.ca/ruw

વટાવષશિક ઘ્નટાઓ
તમટાિટા કૅલેનડિમટા ંઆ વવશષે તટાિીખોને ધ્યટાનમટા ંલેવટાનુ ંભલૂતટા નહીં.

• ઑન્ટારિઓમટા ંદિ જૂનમટા ંઉજવટાતો વસવન્યસ્ય મનથ (વરિષ્ો મટા્ેનો મરહનો) એ એક એવો સમ્ય છે કે 
જેમટા ંવરિષ્ોએ પોતટાનટા ંકુટંુબોમટા,ં સમદુટા્યમટા,ંપ્રટાતંમટા ંઅને દેશમટા ંકિેલટા અનેક ફટાળટાઓને 
ઓળખવટામટા ંઆવ.ે 

1-888-910-1999 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/seniorsmonth

નરૅશનલ વસવન્યસ્ય ડે (િટાકષરિ્ય વરિષ્ રદવસ), જે પહલેી ઑ્્ોબિે ઉજવટા્ય છે, તે એવટા વરિષ્ોનુ ં
સનમટાન કિે છે કે જેઓએ આપણટા ંદેશની િચનટામટા ંમદદ કિી છે અને સમટાજમટા ંઅમલૂ્ય ્યોરદટાનો 
આપવટાનટા ંચટાલ ુિટાખ્યટા ંછે. 

www.seniors.gc.ca

ઇન્િનેશનલ ડે ઑફ ઓલડિ પિસનસ (વધૃિ લોકો મટા્ેનો આંતિિટાષરિી્ય રદવસ), જે પણ પહલેી 
ઑ્્ોબિે ઉજવટા્ય છે, તે સયં ુ્ ત િટાષરિો દ્ટાિટા પદનટાવમત એવો રદવસ છે કે જે સમગ્ વવશ્વનટા ંવરિષ્ોનટા ં
નોંધપટાત્ ્યોરદટાનોને ઓળખે છે. 

www.un.org/en/events/olderpersonsday

નવી આવલે વ્યક્તઓ મટા્ે સેવટાઓ
ઑન્ટારિઓ એ કૅનેડટામટા ંદેશટારત વરિષ્ોની સૌથી મો્ી ્કટાવટાિીનુ ંઘિ છે. જો તમે એક વરિષ્ ઈવમગ્ન્ 
(દેશટારત) હો, તો એવટા ંઅનેક કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ છે કે જે તમને તમટાિટા સથટાવનક સમદુટા્યમટા ંતક 
આપી શકે છે.

http://www.ontario.ca/ruv
http://www.ontario.ca/ruw
http://www.ontario.ca/seniorsmonth
http://www.seniors.gc.ca
http://www.un.org/en/events/olderpersonsday


-11-

નયકૂમિ સે્લમેન્ પ્રોગ્ટામ (નવટા આવનટાિ મટા્ેની વસટાહતનો કટા્ય્યક્રમ)
આ કટા્ય્યક્રમ વડે એવી સમદુટા્યની એજનસીઓને પ્રટાતંી્ય િડંોળ પરંુૂ પટાડવટામટા ંઆવ ેછે કે જેઓ 
ઑન્ટારિઓમટા ંનવટા આવનટાિટાઓને સથટા્યી થવટામટા ંઅને સરંર્ત બનવટામટા ંમદદ કિતી હો્ય. આ 
સમદુટા્યની એજનસીઓ નવટા આવનટાિટાઓને િટાષટા સટાથ ેજોડટાવવટામટા,ં નોકિીની તટાલીમ આપવટામટા ંઅને 
સવટાસ્થ્ય સેવટા જેવી સમદુટા્યની સેવટાઓ આપવટા મટા્ે મદદ કિે છે. સેવટાઓ વવનટા મલૂ્યે છે અને તે ઘણી 
વટાિ ઘણીબધી િટાષટાઓમટા ંઉપલબધ હો્ય છે. 

www.ontario.ca/p449

Settlement.Org
આ વબેસટાઈ્ નવટા આવનટાિટાઓને ઑન્ટારિઓમટા ંસથટા્યી થવટા મટા્ેની મદદ કિવટા મટારહતી અને 
સસંટાધનો મટા્ેની તક આપે છે. વવષ્યોમટા ંિોજરટાિ, વશક્ણ, હટાઉભઝંર (આવટાસન), સવટાસ્થ્ય સિંટાળ અને 
મનોિંજનનો સમટાવશે થટા્ય છે. આમટાનંી કે્લીક મટારહતી ઘણીબધી િટાષટાઓમટા ંઉપલબધ છે. 

2-1-1 
www.settlement.org

ઑન્ટારિઓ ઇવમગે્શન પો ્્યલ (ઑન્ટારિઓમટા ંદેશટારમન મટા્ેનુ ંપો ્્યલ)
તમે જ્યટાિે અિજી કિો ત્યટાથંી તમે આવી પહોંચો ત્યટા ંસધુી આ પો ્્યલ (પ્રવેશદ્ટાિ) ઑન્ટારિઓમટા ંએક 
દેશટારત તિીકે તમટાિે શુ-ંશુ ંજાણવટાની જરૂિ િહ ેછે તેનટા ંવવશનેી મટારહતી પિૂી પટાડે છે. 

www.ontarioimmigration.ca

અંગે્જી અથવટા ફે્નચ શીખવું
સથટાવનક સકલૂ બોડ્્ય સ વડે દ્દ્તી્ય િટાષટા તિીકે અંગે્જી અથવટા ફે્નચમટા ંવરષો (ઈ.એસ.એલ./એફ.એસ.એલ.) 
િજૂ કિટા્ય છે. શરૂઆતથી લઈને અદ્યતન સતિો સધુી વ્યટાપક પ્રમટાણમટા ંતટાલીમ ઉપલબધ છે. કે્લટાક 
સકલૂ બોડ્્ય સ વવવશષ્ િીતે વરિષ્ો મટા્ે વરષો િજૂ કિે છે. વધ ુમટારહતી મટા્ે, તમટાિટા સકલૂ બોડ્્ય સનો સપંક્ય 
કિો અથવટા www.ontarioimmigration.caની મલુટાકટાત લો.

ધ લૅંગવજે ઇનસરિ્શન ફટૉિ નયકૂમસ્ય ટ ૂકૅનેડટા (એલ.આઈ.એન.સી.) (કૅનેડટામટા ંનવટા આવનટાિટાઓ મટા્ે 
િટાષટાની સચૂનટા)નટા ંકટા્ય્યક્રમને સમવટા્યી સિકટાિ દ્ટાિટા િડંોળ પરંુૂ પટાડવટામટા ંઆવ ેછે. તમટાિટા નજીકનટા ં
વવનટા મલૂ્યવટાળટા એલ.આઈ.એન.સી. વર્યને શોધવટા મટા્ે, એક સથટાવનક ઇવમગે્શન સેવટા સસંથટા અથવટા 
વસર્ઝનવશપ ઍનડ ઇવમગે્શન કૅનેડટાનો સપંક્ય સટાધો. આ કટા્ય્યક્રમ મટા્ે પટાત્ બનવટા મટા્ે તમટાિે કૅનેડટાનટા ં
કટા્યમી વનવટાસી હોવુ ંજરૂિી છે.

વસર્ઝનવશપ ઍનડ ઇવમગે્શન કૅનેડટા 
1-888-242-2100 
TTY: 1-888-576-8502 
www.servicesfornewcomers.cic.gc.ca

http://www.ontario.ca/bd2s
http://www.settlement.org
http://www.ontarioimmigration.ca
http://www.ontarioimmigration.ca
http://www.servicesfornewcomers.cic.gc.ca
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કે્લીક વવશ્વવવદ્યટાલ્યો, સમદુટા્યની મહટાવવદ્યટાલ્યો, ખટાનરી િટાષટાની શટાળટાઓ અને સમદુટા્યની સસંથટાઓ 
પણ િટાષટાકી્ય વરષો મટા્ેની તક પિૂી પટાડે છે. વધ ુમટારહતી મટા્ે આ જૂથોનો સીધો જ સપંક્ય કિો.

મળૂ વનવટાસી આરદવટાસી વરિષ્ો મટા્ે
શટાળટાનટા ંકટા્ય્યક્રમોમટા ંમળૂ વનવટાસી આરદવટાસી કલટાકટાિો
આ કટા્ય્યક્રમ એ શવૈક્ભણક કટા્ય્યક્રમમટા ંઑન્ટારિઓ આટ્્ય સ કટાઉકનસલનટા આર્ટિસટસ (ઑન્ટારિઓનટા ંકલટા 
પરિષદનટા ંકલટાકટાિો)નો એક િટાર છે. તે ઑન્ટારિઓની શટાળટાઓમટા ંમળૂ ઍબટૉરિજજનલ (વનવટાસી 
કલટાકટાિો) અને એલડસ્ય વડીલોને કલટા શીખવટાનટા ંઅનિુવો પિૂટા પટાડવટામટા ંમદદ કિે છે.

ઑન્ટારિઓ આટ્્ય સ કટાઉનસલ 
1-800-387-0058 
www.arts.on.ca

વડીલ અને યવુટા વટાિસટાનો કટા્ય્યક્રમ
આ કટા્ય્યક્રમ એવી ઍબટૉરિજજનલ (મળૂ વનવટાસી) સસંથટાઓને કટા્ય્યક્રમનટા ંિડંોળ મટા્ેની તક આપવટા મટા્ે 
સજા્યયુ ંછે કે જેઓ તમટામ પ્રકટાિનટા ંસમકટાલીન અથવટા પિંપિટારત કલટાનટા અભ્યટાસો ઉપિ પરિ્યોજનટાને 
આધટાિ પિ ઍબટૉરિજજનલ એલડસ્ય (મળૂ વનવટાસી વડીલો) અને યવુટાઓ સટાથે કટામ કિવટા ઈચછે છે. આ 
કટા્ય્યક્રમ વડે ઍબટૉરિજજનલ (મળૂ વનવટાસી) કલટાકટાિોની સસંથટાઓ વડીલોને પોતટાનટા ંકલટાતમક અભ્યટાસનટા ં
વટાિસટાને પછીની પેઢી સધુી ફેલટાવો કિટાવવટામટા ંમદદ કિે છે.

કૅનેડટા કટાઉકનસલ ફટૉિ ધ આટ્્ય સ (કલટા મટા્ે કૅનેડટાની પરિષદ) 
1-800-263-5588 
TTY: 1-866-585-5559 
www.canadacouncil.ca

સમલૈંભરક સ્તીઓ, સમભલંરકટામીઓ, ઉિ્યભલંરીઓ અને જાવતરૂપટાતંરિત 
(એલ.જી.બી.્ી.) વરિષ્ો મટા્ે
ધ 519 ચચ્ય સરિી્ કમયવૂન્ી સેન્િ
્ટૉિોન્ોનુ ંઆ ડટાઉન્ટાઉન (વ્યટાપટારિક) સમદુટા્ય કેંદ્ વ્યટાપક પ્રમટાણમટા ંકટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ મટા્ેની તક 
આપે છે, જેમટા ંવધૃિ સમલૈંભરક સ્તીઓ, સમભલંરકટામીઓ, ઉિ્યભલંરીઓ, જાવતરૂપટાતંરિતો (એલ.જી.બી.્ી.) 
કટા્ય્યક્રમનો સમટાવશે થટા્ય છે, કે જે 50થી વધ ુવ્ય ધિટાવતટા એલ.જી.બી.્ી. મરહલટાઓ અને પરુુષો મટા્ે 
સટાપતટારહક ડ્ટૉપ-ઈન પ્રોગ્ટામ (અનૌપચટારિક સટામટાજજક કટા્ય્યક્રમ) અને મટાવસક બકુ ્લબ (પસુતક મડંળ) 
મટા્ેની તક આપે છે. 

416-392-6874 
www.the519.org

http://www.arts.on.ca
http://www.canadacouncil.ca/grants/aboriginal
http://www.the519.org
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વસવન્યિ પ્રટાઈડ ને્વક્ય (વરિષ્નટા ંરૌિવનુ ંમટાળખુ)ં
આ મટાળખુ ંએવી વ્યક્તઓ, સસંથટાઓ અને સમદુટા્યનટા ંજૂથોનુ ંમડંળ છે કે જે ્ટૉિોન્ોમટા ંઅને સમગ્ 
કૅનેડટામટા ં50+ વ્ય ધિટાવતટા એલ.જી.બી.્ી.ક્.ૂ મટા્ે કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓને વવસતટાિવટા મટા્ે વચનબધિ 
છે.

કૅિ/ઑફ ધ 519 ચચ્ય સરિી્ કમયવૂન્ી સેન્િ 
416-392-6874 
www.seniorpridenetwork.com

સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે
િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ) (આિ.સી.એલ.) ઑન્ટારિઓ 
પ્રટૉવવકનશ્યલ કમટાનડ (ઑન્ટારિઓનો પ્રટાતંી્ય આદેશ)
આિ.સી.એલ.નટા ંઑન્ટારિઓ કમટાનડ પટાસે સમગ્ પ્રટાતંમટા ં400થી વધ ુશટાખટાઓ છે. લીજનસ (વવિટારી્ય 
દળો) એ લોકોને ્યટાદ કિવટા પિ કેંરદ્ત કિે છે કે જેઓએ આઝટાદી મટા્ે પોતટાનટા ંપ્રટાણની કુિબટાની આપી 
છે અને સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકોની, તેઓનટા ંઆવશ્તોની અને જેઓ હજુ પણ કૅનેરડ્યન દળોમટા ંફિજ પિ છે 
તેઓની જરૂરિ્યટાતો બટાબતે કટાળજી િટાખે છે.

905-841-7999 
www.on.legion.ca

િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ) (આિ.સી.એલ.) મરૅની્ોબટા ઍનડ 
નટૉથ્યવસે્ન્ય ઑન્ટારિઓ કમટાનડ (મરૅની્ોબટામટા ંઅને ઉતિિપવચિમમટા ંઑન્ટારિઓની હકમૂત)
આિ.સી.એલ.ની મરૅની્ોબટા ઍનડ નટૉથ્યવસે્ન્ય ઑન્ટારિઓ કમટાનડ (મરૅની્ોબટામટા ંઅને ઉતિિપવચિમમટા ં
ઑન્ટારિઓની હકમૂત) 150થી વધ ુશટાખટાઓનો સમટાવશે કિે છે, જેમટા ં30 નટૉથ્યવસે્ન્ય ઑન્ટારિઓ 
(ઉતિિપવચિમ ઑન્ટારિઓ) કસથત આવલેી છે.

204-233-3405 
www.mbnwo.ca

ધ મેમિી પ્રોજે્્ (સિંટાિણટારંૂપી િટાવનટાઓનુ ંઆિોપણ કિવુ)ં
ધ રહસ્ોરિકટા-ડોવમવનઅન ઇચનસ્્્ ૂ્ મટાથંી એક ચટાલ ુપહલે, ધ મેમિી પ્રોજે્્ (સિંટાિણટારંૂપી િટાવનટાઓનુ ં
આિોપણ કિવુ)ં, પ્રથમ વવશ્વ યધુિથી આધવુનક યરુ સધુીનટા ંકૅનેડટાનટા લ્શકિમટા ંિટાર લેવટા વવશનેી નોંધેલી 
હકીકતોનો વતૃટાતં આપે છે. આ િટાષરિી્ય દ્દ્િટાષી પિુટાણુ ંદફતિ એવી મૌભખક મલુટાકટાતો, આંકડટાકી્ય 
સવરૂપમટા ંકલટાકૃવતઓ અને સસંમિણી્ય બટાબતોનો એક અભતૂપવૂ્ય સગં્હ ધિટાવ ેછે જે સેવટા અને 
બભલદટાનની આપણી હકીકતો છતી કિતી હો્ય. જો તમે વે્િનસ સપીકસ્ય બયિૂો (વ્તટાઓ હો્ય તેવટા 
સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકોનુ ંકટા્ય્યલ્ય)મટા ંજોડટાવવટા મટારતટા હો, તો સથટાવનક વનશટાળોમટા ંતમટાિી હકીકતોને 
વવદ્યટાથલીઓ સટાથ ેસહિટારી બનટાવવટા મટા્ે સસંથટા તમટાિટા મટા્ે ્લટાસરૂમની મલુટાકટાતો મટા્ે સમનવ્ય સટાધે 
છે.

http://www.seniorpridenetwork.com
http://www.on.legion.ca
http://www.mbnwo.ca
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ધ રહસ્ોરિકટા-ડવમવનઅન ઇચનસ્્્ ૂ્  
1-866-701-1867 
www.thememoryproject.com 

http://www.thememoryproject.com
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2 કૅિભરવવંર (સિંટાળ લેવી)
કૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ) એવટા કુટંુબનટા ંસભ્યોને અને વમત્ોને ચટાલી િહલેી સિંટાળ પિૂી પટાડે છે કે 
જેઓ શટાિીરિક, જ્ટાનટાતમક અથવટા મટાનવસક સવટાસ્થ્યની કસથવત ધિટાવ ેછે. કૅિભરવવંર (સિંટાળ લેવી) એ 
નવી બટાબત નથી, પિં્ ુઆજનટા ંકૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ) પહલેટા ંકિતટા ંપણ ઘણટા ંલટાબંટા વખત 
સધુી વધ ુગ ૂચંવણિિી સિંટાળ પિૂી પટાડે છે.

જો તમે એક કૅિભરવિ (સિંટાળ લેનટાિી વ્યક્ત) હો, તો એ જાણવુ ંમહતતવપણૂ્ય બની િહશે ેકે તમટાિી 
જરૂરિ્યટાતો કઈ-કઈ છે અને શુ ંએવટા કોઈ સમદુટા્યનટા ં્ેકટાઓ ઉપલબધ છે જે તમને મદદ કિી શકે. એ 
બટાબત પણ એ્લી જ મહતતવપણૂ્ય છે કે જેમ-જેમ તમટાિટા કુટંુબનટા ંસભ્યોની ઉંમિ થતી જા્ય છે તેમ-તેમ 
તેમની સટાથ ેવળેટાસિ વટાતચીત ચટાલ ુકિટા્ય કે જેથી કટાનનૂી અને નટાણટાકંી્ય આ્યોજન જેવી મહતતવપણૂ્ય 
ભવૂમકટા પિ િટાિ મકૂી શકટા્ય.

વધમુટા,ં તમે કદટાચ એવી ઘિ અને સમદુટા્ય સિંટાળ સેવટાઓ વવશ ેપણ વધ ુજાણવટા ઇચછતટા હશો કે જે 
વરિષ્ોની, રિંીિ િીતે બીમટાિ હો્ય તેવટા વ્યસકોની અને અન્યોંની જરૂરિ્યટાતોને સતંોષે છે. કમયવૂન્ી કૅિ 
ઍ્સેસ સેન્સ્ય (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનટા ંપ્રવશે કેંદ્ો) (સી.સી.એ.સી.) અને સમદુટા્યની સહટા્ય 
સેવટાઓ આ સેવટાઓ આપે છે. તમટાિટા સથટાવનક સી.સી.એ.સી. એવટા વ્યક્ત મટા્ે મલૂ્યટાકંન પરંુૂ પટાડે છે કે 
જેને ઘિ સિંટાળની જરૂિ છે તેમજ વ્યક્તને સમદુટા્યમટા ંસિંટાળ મટા્ેનટા ંવવકલપો પણ સમજાવ ેછે. 

વરિષ્ો મટા્ે ઉપલબધ ઘિ, સમદુટા્ય અને વનવટાસી સેવટાઓ વવશનેી વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને www.
ontario.ca/rux ની મલુટાકટાત લો.

સમદુટા્યની સહટા્ય સેવટાઓ વવશનેી મટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા સવટાસ્થ્ય અને તદુંિસતી 
વવિટારમટા ંજુઓ.

કૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિ વ્યક્તઓ) મટા્ે ્ૅ્સ કે્રરડ્
રડઝેભબભલ્ી ્ૅ્સ કે્રરડ્ (અક્મતટા ્ૅ્સ કે્રરડ્) અને મેરડકલ એ્સપેનસ ્ૅ્સ કે્રરડ્ (તબીબી ખચ્ય ્ૅ્સ 
કે્રરડ્) અનવ્યે ‘‘સપટૉર્િંર પસ્યન’’ (‘‘સહટા્યક વ્યક્ત’’) મટા્ે કદટાચ ્ૅ્સ કે્રરડ્ઓ ઉપલબધ હોઈ શકે છે. 
ભબન-રિફંડપટાત્ ્ૅ્સ કે્રરડ્ તિીકે, આ જમટા તમે જેનટા ંઋણી હો તેવટા સમવટા્યી અથવટા પ્રટાતંી્ય ્ૅ્સની 
િકમને ઘ્ટાડી શકે છે, પિં્ ુતેમટા ંકોઈ િોકડ લટાિ નથી. 

વધમુટા,ં જો તમે પટાત્ હો્ય તેવટા આધટારિત સબંધંી મટા્ેનુ ંઘિ જાળવતટા હો, તો તમે કૅિભરવિ (સિંટાળ 
લેનટાિી વ્યક્ત) િકમનો પણ દટાવો કિી શકો છો. અક્મતટા અને તબીબી ખચ્ય ્ૅ્સ કે્રરડટસ કિતટા ં
વવપિીત, તમે જેને મટા્ે સિંટાળ લઈ િહ્ટા હો તે જો તમટાિટા જીવનસટાથી અથવટા કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ 
(પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથી) હો્ય, તો આનો દટાવો થઈ શકે નહીં.

જો તમે કોઈ શટાિીરિક અથવટા મટાનવસક ક્વતવટાળી આવશ્ત વ્યક્ત ધિટાવતટા હો, તો કે્લીક ભબન-
રિફંડપટાત્ ્ૅ્સ કે્રરડટસની રણતિીમટા ંતમે  ફવૅમલી કૅિભરવિ અમટાઉન્ (કુટંુબનટા ંસિંટાળ લેનટાિી વ્યક્ત 
મટા્ેની િકમ) મટા્ેનટા ંઅવતરિ્ત $2,000નો દટાવો કિવટા મટા્ે પણ પટાત્ થઈ શકો છો. 

http://www.ontario.ca/rux
http://www.ontario.ca/rux
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કૅનેડટા િેવનય ૂએજનસી (કૅનેડટાની મહસેલૂ સસંથટા) 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca/disability

્ૅ્સ કે્રરડ્ વવશનેી વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા નટાણટા ંવ્યવસથટા વવિટારમટા ંજુઓ.

િોજરટાિનટા ંલટાિો
કમપરૅશને્ કૅિ બેવનરફ્ પ્રોગ્ટામ (કરુણટામ્ય િીતેની સિંટાળનટા ંલટાિનો કટા્ય્યક્રમ)
અવત રિંીિ િીતે બીમટાિ કુટંુબનટા ંસભ્ય મટા્ેની સિંટાળ લેવી એ જીવનનટા ંસૌથી કર્ન પડકટાિોમટાનંો એક 
પડકટાિ છે. કૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ) ઘણી િટાવનટાશીલ, શટાિીરિક અને નટાણટાકંી્ય જરૂરિ્યટાતોનો 
સટામનો કિે છે. આ તણટાવયુ્ ત સમ્ય દિવમ્યટાન તમટાિે તમટાિી નોકિી ચટાલ ુિટાખવટા વચચે અને તમટાિટા 
કુટંુબની સિંટાળ િટાખવટા વચચેનટા ંવવકલપને પસદં કિવટાની જરૂિ ન પડવી જોઈએ. કમપરૅશને્ કૅિ 
બેવનરફટસ (કરુણટામ્ય િીતેની સિંટાળનટા ંલટાિો) સમવટા્યી છે. િોજરટાિ વીમટાનટા ંલટાિો એવટા લોકોને 
ચકૂવવટામટા ંઆવ ેછે કે જેઓએ એવટા એકદમ બીમટાિ કુટંુબનટા ંસભ્યની સિંટાળ અથવટા ્ેકો પિૂો પટાડવટા 
મટા્ે કટામચલટાઉ િીતે કટામથી દૂિ િહવે ુ ંપડે છે કે જેને 26 સપતટાહની અંદિ મતૃય ુપટામવટાનુ ંમહતતવપણૂ્ય 
જોખમ િહલે ુ ંછે. પટાત્ વ્યક્તઓને મહતિમ છ સપતટાહનટા ંકમપરૅશને્ કૅિ બેવનરફટસ (કરુણટામ્ય િીતેની 
સિંટાળનટા ંલટાિો) પણ કદટાચ ચકુવવટામટા ંઆવી શકે છે.

સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-206-7218 
TTY: 1-800-926-9105 
www.servicecanada.gc/eng/sc/ei/benefits/compassionate.shtml

ફવૅમલી મેરડકલ લીવ (પટારિવટારિક તબીબી િજા)
િલે તમે કમપરૅશને્ કૅિ બેવનરફટસ (કરુણટામ્ય િીતેની સિંટાળનટા ંલટાિો) મેળવવટા મટા્ે લટા્યક બન્યટા હો, 
તમે એ બટાબતેની ખટાતિી કિવટા ઇચછશો કે જ્યટાિે તમે દૂિ હો, ત્યટાિે તમને નોકિીએ િટાખનટાિ તમટાિે મટા્ે 
તમટાિી નોકિી ચટાલ ુિટાખશે. એવટા ચોક્સ કુટંુબનટા ંસભ્યોની સિંટાળ લેવટા મટા્ે, કે જેઓ એવી ઘણી રિંીિ 
તબીબી કસથવત ધિટાવ ેછે કે જેમટા ં26 સપતટાહની અંદિ મતૃય ુપટામવટાનુ ંમહતતવપણૂ્ય જોખમ િહલે ુ ંહો્ય, 
ઑન્ટારિઓની ફવૅમલી મેરડકલ લીવ (પટારિવટારિક તબીબી િજા) તમને આ્ેક સપતટાહ જે્લી િજા લેવટા દે 
છે. આ િજા ભબનવતેનવટાળી છે, એ્લે િલે તમટાિી નોકિીનુ ંિક્ણ થ્ુ ંહો્ય, તમે જ્યટાિે કટામથી દૂિ હો 
ત્યટાિે તમને કોઈ િકમ ચકૂવવટામટા ંનહીં આવ.ે જો તમે સમવટા્યી કમપરૅશને્ કૅિ બેવનરફટસ (કરુણટામ્ય 
િીતેની સિંટાળનટા ંલટાિો) મેળવવટા મટા્ે લટા્યક ન બનો, તો પણ હજુ્ય તમે નહીં ચકૂવલે ફવૅમલી મેરડકલ 
લીવ (પટારિવટારિક તબીબી િજા) લઈ શકશો.

ઇમપલટૉ્યમેન્ સ્ૅનડડ્્ય સ ઇનફમષેશન સેન્િ (િોજરટાિનટા ંધોિણો મટા્ેનુ ંમટારહતી કેંદ્) 
1-800-531-5551 
TTY: 1-866-567-8893 
www.ontario.ca/ruy

http://www.cra-arc.gc.ca/disability
http://www.ontario.ca/ruy


-17-

પસ્યનલ ઇમજિનસી લીવ (વ્યક્તરત િીતે અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેની િજા)
કે્લટાક કમ્યચટાિીઓને દિ વષષે નહીં ચકૂવલે નોકિી-િભક્ત પસ્યનલ ઇમજિનસી લીવ (વ્યક્તરત િીતે 
અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેની િજા)નટા ં10 રદવસો જે્લી લેવટાનો હક છે. આ િજા વ્યક્તરત 
બીમટાિી, ઈજા અથવટા તબીબી અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા જેવટા રકસસટામટા ંઅને મતૃય,ુ બીમટાિી, ઈજા, 
તબીબી અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા અથવટા કે્લટાક કુટંુબનટા ંસભ્યો સટાથ ેસબંવંધત તટાકીદની બટાબતનટા ં
રકસસટામટા,ં કે જેમટા ંઆવશ્ત સબંધંીઓનો પણ સમટાવશે થટા્ય છે, લઈ શકટા્ય છે.

ઇમપલટૉ્યમેન્ સ્ૅનડડ્્ય સ ઇનફમષેશન સેન્િ (િોજરટાિનટા ંધોિણોનુ ંમટારહતી કેંદ્) 
1-800-531-5551 
TTY: 1-866-567-8893 
www.ontario.ca/ruz

http://www.ontario.ca/ruz
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3 નટાણટા ંવ્યવસથટાટા
્ૅ્સ (કિ)
જો તમે વરિષ્ હો, તો એવટા ંઅનેક કટાિણો છે કે તમટાિે શટા મટા્ે વટાવષશિક વ્યક્તરત ્ૅ્સ કે્રરડ્ ફટાઈલ 
કિવો જોઈએ પછી િલે તમટાિે જાણ કિવટા જેવી કોઈ િકમ જ ન હો્ય. દટાખલટા તિીકેઃ

• ગડુસ ઍનડ સવવશિવસઝ ્ૅ્સ/હટામ્યનટાઇઝડ સેલસ ્ૅ્સ (જી.એસ.્ી./એચ.એસ.્ી.) (સટામટાન અને 
સેવટાઓનો કિવેિો/વપિટાશ-વેિો) જમટા, કે જે એક એવી વત્મટાવસક ચકૂવણી છે કે જે જી.એસ.્ી. 
અથવટા એચ.એસ.્ી.ની ચકૂવણી કિો તેની આંવશક અથવટા તમટામ િકમ પ્યટા્યપત વળતિ મેળવવટામટા ં
મદદ કિે છે

• િલે તમટાિી પટાસે કમટાણી ન હો્ય અથવટા તો તમે કિ ન િ્યષો હો્ય તો પણ તમે કદટાચ રિફંડપટાત્ 
્ૅ્સ કે્રરડ્ અથવટા અનદુટાન મટા્ે પટાત્ બની શકો છો

• એવટા વનવવૃતિ-વતેનનટા ંકટા્ય્યક્રમો કે તમે જ્યટાિે તમટારંુ આવકવેિટા પત્ક (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે 
િિવટાનુ)ં ફટાઈલ કિો ત્યટાિે આપમેળે નવીકિણ થટા્ય છે, જેમ કે, વધૃિટાવસથટાની સિુક્ટા, રરૅિન્ીડ ઇનકમ 
સચપલમેન્ (બટા્ંયધિીપવૂ્યકની આવક મટા્ેની પવૂતશિ), િ્થ્ુ ંઅને હ્યટાત વ્યક્તઓ મટા્ેનુ ંિ્થ્ુ.ં

વધૃિ કૅનેરડ્યનો મટા્ે સિકટાિનટા ંઅવતરિ્ત આવકનટા ંકટા્ય્યક્રમો છે, પિં્ ુતમટાિે મો્ટા િટારનટા ંકટા્ય્યક્રમો મટા્ે 
અિજી કિવી જોઈએ. તમે આપમેળે લટાિો નહીં મેળવી શકો. તમે પટાત્ છો કે નહીં તે નક્ી કિવટા મટા્ે 
ઘણટા ંકટા્ય્યક્રમો તમટાિટા આવકવેિટા પત્ક (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે િિવટાનુ)ંનો ઉપ્યોર કિે છે. તમે 
જે-જે લટાિો મેળવવટા મટા્ે પટાત્ છો એ તમને મળે છે એ બટાબતેની શ્ષે્ ખટાતિી કિવટા મટા્ે દિ વષષે 
ત્ીસમી એવપ્રલ સધુીમટા ંતમટાિે તમટારંુ આવકવેિટા પત્ક (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે) િિવુ ંજોઈએ.

કૅનેડટા િેવનય ૂએજનસી (કૅનેડટાની મહસેલૂ સસંથટા) (સી.આિ.એ.) 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca

તમટારંુ આવકવેિટા પત્ક (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે) િિવું
તમે તમટાિો આવકવેિટા પત્ક (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે િિવટાનુ)ંને કટારળ પિ અથવટા 
ઇલે્રિટૉવનકલી તવૈ્યટાિ કિીને ફટાઈલ કિી શકો છો. જો તમે કટારળનટા રૂપમટા ંમોકલતટા હો, તો એવી તમટામ 
મટારહતી ધિટાવતી કટાપલીઓને બીડો જે તમટાિી આવક અને કપટાતોને દશટા્યવતી હો્ય, તેમજ િવવષ્યનટા 
સદંિ્ય મટા્ે તમટાિી પિત આવેલની એક નકલ સટાચવી િટાખો. જો તમે ઇલે્રિટૉવનકલી (વીજાણથુી)થી 
ફટાઈલ કિો, તો NETFILE (ને્ફટાઈલ) જેવટા પ્રોગ્ટામો છે કે તમને મદદ કિી શકે છે. કિનટા ંપરૅકેજીઝ કૅનેડટા 
પોસ્ આઉ્લેટસ (કૅનેડટાની ્પટાલ બજાિો) અને સવવશિસ કૅનેડટાનટા ંકટા્યટા્યલ્યો પિ ઉપલબધ છે, અથવટા તો 
www.cra-arc.gc.ca કસથત સી.આિ.એ. વબેસટાઈ્મટાથંી ડટાઉનલોડ કિીને વપ્રન્ કિી શકટા્ય છે.

જો તમે ્ૅ્સ કે્રરડ્ મટા્ે હકદટાિ હો, તો સી.આિ.એ. તેને કટાઢી આપશ.ે જો તમે નટાણટા ંબટાબતે ઋણી હો, 
તો એવટા અનેક િસતટાઓ છે કે જેનટાથંી તમે ચકૂવી શકો છો, જેમટા ંમટાઈ પેમેન્ નટામની સી.આિ.એ.ની 
ઇલે્રિટૉવનક ચકૂવણી સેવટાનો ઉપ્યોર કિવટાનો સમટાવશે થટા્ય છે. તમે તમટાિી બરૅનક મટાિફતે પણ ચકૂવણી 

http://www.cra-arc.gc.ca
http://www.canadapost.ca/cpotools/apps/fpo/personal/findPostOffice
http://www.canadapost.ca/cpotools/apps/fpo/personal/findPostOffice
http://www.servicecanada.ca/offices
http://www.cra-arc.gc.ca
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કિી શકો છો અથવટા તમે જ્યટાિે ફટાઈલ કિો ત્યટાિે તમટાિટા પેપિ રિ્ન્ય (કટારળ પિત)નટા ંઆરળનટા ંિટારે 
રિસીવિ જનિલ (સટામટાન્ય પ્રટાપતકતટા્ય)નટા ંનટામ પિ ચેક અથવટા મની ઑડ્યિને બીડવટા દ્ટાિટા ચકૂવણી કિી 
શકો છો. જો તમે આ વવકલપને પસદં કિો, તો એ બટાબતેની ખટાતિી કિો કે તમટાિટા ચેકની પટાછળની 
બટાજુએ તમટાિટા સોવશઅલ ઈન્શ્યટૉિનસ નબંિ (સટામટાજજક વીમટા સખં્યટા)નો સમટાવશે થતો હો્ય.

કૅનેડટા િેવનય ૂએજનસી (કૅનેડટાની મહસેલૂ સસંથટા) (સી.આિ.એ.) 
્ેભલરિફંડઃ 1-800-959-1956 
ચકૂવણી મટા્ેની વ્યવસથટાઓ: 1-888-863-8657 
TTY: 1-800-665-0354

જો તમે કોઈ જમીન-જારીિનટા ંવહીવ્કતટા્ય હો, તો તમે મતૃય ુપટામેલ વ્યક્ત મટા્ેનટા ંઆવકવિેટા પત્ક 
(્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે)ને િિવટા મટા્ે જવટાબદટાિ છો. વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને સિુક્ટા અને 
સલટામતી (જીવનનો અંત) વવિટારમટા ંજુઓ.

‘‘્ૅક્સસ વવશ ેશીખવુ’ં’
વવનટા મલૂ્યનો આ ઑનલટાઈન અભ્યટાસક્રમ તમને પટા્યટારૂપ આવક વેિો અને લટાિ પિત કેવી િીતે તવૈ્યટાિ 
કિીને ફટાઈલ કિવટા એ વવશ ેશીખવ ેછે. અભ્યટાસક્રમ સધુીની પહોંચ મટા્ે, કૃપટા કિીને  
www.cra-arc.gc.ca/educators ની મલુટાકટાત લો.

કમયવૂન્ી વટૉલન્ીઅિ ઇનકમ ્ૅ્સ પ્રોગ્ટામ (સમદુટા્યનટા ંસવ્યસંેવક તિીકે આવકવેિટાનો 
કટા્ય્યક્રમ)
શુ ંતમને તમટાિો આવક વિેો અને બેવનરફ્ રિ્ન્ય પણૂ્ય કિવટા મટા્ે મદદની જરૂિ છે? કૅનેડટા િેવનય ૂ
એજનસી (કૅનેડટાની મહસેલૂ સસંથટા) (સી.આિ.એ.) સિળ ્ૅ્સની પરિકસથવતઓ ધિટાવતટા પટાત્ હો્ય તેવટા 
ઓછી આવક ધિટાવતટા એવટા સવ્યસંેવકોને જોડવટાનુ ંકટામ કિવટા મટા્ે સમદુટા્ય સરં્નો સટાથ ેકટામ કિે છે 
કે જેઓને પોતટાનટા ંઆવકવિેટા પત્કો (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે િિવટાનટા)ંને તવૈ્યટાિ કિતટા ંમદદની 
જરૂિ હો્ય. જો તમને આવક વિેટાની પટા્યટારૂપ સમજશક્ત હો્ય અને આ કટા્ય્યક્રમ મટા્ે સવ્ય ંસેવટા કિવટા 
ઇચછતટા હો, તો તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંિટાર લેનટાિી સસંથટાનો સપંક્ય કિો.

કૅનેડટા િેવનય ૂએજનસી (કૅનેડટાની મહસેલૂ સસંથટા) (સી.આિ.એ.) 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca/volunteer

પ્રટાતંી્ય ્ૅ્સ કે્રરડ્ અને લટાિો
હલેથી હોમસ રિનોવેશન ્ૅ્સ કે્રરડ્ (હલેથી હોમસનટા ંનવીનીકિણ મટા્ે ્ૅ્સ કે્રરડ્) – આ ્ૅ્સ કે્રરડ્ 
તમટાિટા ઘિને વધ ુસિુભક્ત અને વધ ુસલુિ બનટાવવટાનટા ખચ્યમટા ંમદદ કિે છે. વરિષ્ ઘિમટાભલકો અને 
િટાડતૂો દ્ટાિટા, તેમજ વરિષ્ સબંધંી સટાથે જે લોકો ઘિમટા ંસહિટારી બનતટા હો્ય તેઓ દ્ટાિટા, તેનો દટાવો 
કિી શકટા્ય છે. પટાત્ હો્ય તેવટા ખચટા્યઓનટા ંકે્લટાક દટાખલટાઓમટા ંવહીલ-ઈન અથવટા વટૉક-ઈન શટાવસ્ય, ગ્રૅબ 
બટાસ્ય અને હનૅડિેઈલસ, અથવટા નમટાવલેટા કટાઉન્િો અને કપબટૉડ્્ય સનો સમટાવશે થટા્ય છે. 

http://www.cra-arc.gc.ca/volunteer
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ઑન્ટારિઓ વમવનસરિી ઑફ ફટાઈનરૅનસ (ઑન્ટારિઓ નટાણટા ંમતં્ટાલ્ય) 
1-866-668-8297 
www.ontario.ca/healthyhomes

જો તમે ઓછીથી મધ્યમ આવક ધિટાવતટા વરિષ્ હો, તો તમે નીચે મજુબનુ ંપ્રટાપત કિવટા મટા્ે પટાત્ હોઈ 
શકો છોઃ

• ઑન્ટારિઓ રરિભલ્યમ બેવનરફ્ (ઓ.્ી.બી.) - ઓ.્ી.બી. ઑન્ટારિઓ સેલસ ્ૅ્સ કે્રરડ્, ઑન્ટારિઓ 
એનજલી ઍનડ પ્રટૉપ્દી ્ૅ્સ કે્રરડ્ અને નટૉથ્યન્ય ઑન્ટારિઓ એનજલી કે્રરડ્ને સટાકંળે છે. મો્ટા િટારનટા ં
પ્રટાપતકતટા્યઓ મટાવસક ઓ.્ી.બી. ચકૂવણીઓ પ્રટાપત કિે છે.  
1-877-627-6645 
www.ontario.ca/trilliumbenefit

• ઑન્ટારિઓ વસવન્યિ હોમઓનસ્ય પ્રટૉપ્દી ્ૅ્સ ગ્ટાન્ - જો તમે તમટારંુ પોતટાનુ ંઘિ ધિટાવતટા હો, તો 
સપંવતિ કિમટા ંપ્યટા્યપત વળતિ મેળવવટાની મદદ મટા્ે પ્રત્યેક પટાત્ ઘિર્થ્ ુહો્ય તેને મટા્ે $500.  
1-877-627-6645 
www.ontario.ca/seniortaxgrant

• ઓછી આવક (ધિટાવનટાિટાઓ મટા્ે) ઊજા્ય સહટા્ય કટા્ય્યક્રમ — ઓછી આવક (ધિટાવનટાિટા) ગ્ટાહકો તેમનટા ં
વીજળીનટા ંબીલો મટા્ે આકકસમક આવ્શ્યકતટા દિવમ્યટાન $500 સધુી (જો તેમનટા ંઘિ વવદ્તુરૂપે 
રિમીથી ચટાલતટા ંહો્ય, તો $600) તેમજ રરૅસ બીલો મટા્ે $500 સધુીની સહટા્ય પ્રટાપત કિી શકે છે. 
કોઈ સટામટાજજક સેવટા અથવટા સિકટાિી એજનસીનો સપંક્ય કિો.  
www.ontarioenergyboard.ca/OEB/consumers

• ઑન્ટારિઓ વવદ્તુ આધટાિ કટા્ય્યક્રમ — આ કટા્ય્યક્રમ ઓછી આવકવટાળટા ગ્ટાહકોને તેમનટા ંવીજળીનટા ં
બીલો ઓછટા કિવટા મટા્ે મટાવસક ઑન-બીલ કે્રરડ્ (જમટા િહલે ઘ્ટાડટા્યેલ િકમ મટા્ેનુ ંશટાખપત્) પિૂી 
પટાડે છે. ઑ્્્્ોબિ 2015ની મધ્યમટા ંશરૂ થતટા કટા્ય્યક્રમ મટા્ે તમે અિજી કિી શકો છો. 2016થી શરૂ 
કિીને વપિટાશ થ્યેલ વવદ્તુ મટા્ેની ઑન-બીલ કે્રરડટસ (જમટા િહલે ઘ્ટાડટા્યેલ િકમ મટા્ેનટા ં
શટાખપત્ો) શરૂ કિટાશ.ે મટાવસક કે્રરડ્ (જમટા િહલે ઘ્ટાડટા્યેલ િકમ)ની િકમનો આધટાિ તમટાિટા ઘિમટા ં
કે્લટા સભ્યો િહ ેછે તેનટા ંપિ તેમજ તમટાિી સયં ુ્ ત ઘિેલ ુઆવક પિ વનિ્યિ િહશે.ે  
www.OntarioElectricitySupport.ca

કૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ) કદટાચ કૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ) અને અન્ય લટાિો મટા્ેની ્ૅ્સ કે્રરડ્ 
મટા્ે પટાત્ હોઈ શકે છે. વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા કૅિભરવવંર (સિંટાળ લેવી) 
વવિટારમટા ંજુઓ.

વરિષ્ો મટા્ે અથવટા અક્મતટાઓવટાળટા વ્યક્તઓ મટા્ે વમલકત કિમટા ંિટાહત વવશનેી મટારહતી મટા્ે કૃપટા 
કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા હટાઉભઝંર (આવટાસન) વવિટારમટા ંજુઓ.

પેનશન (વનવવૃતિ-વતેન) અને અન્ય લટાિો
ઓલડ એઈજ વસક્રુિ્ી (ઓ.એ.એસ.) પેનશન (વધૃિટાવસથટાની સિુક્ટા મટા્ેનુ ંવનવવૃતિ-વતેન) કટા્ય્યક્રમ 
અથવટા કૅનેડટા પેનશન પલરૅન (સી.પી.પી.) (કૅનેડટાની વનવવૃતિ-વતેન ્યોજનટા) વવશનેી મટારહતી મટા્ે સવવશિસ 
કૅનેડટાનો સપંક્ય કિો. તમે જ્યટાિે કટૉલ કિો ત્યટાિે એ બટાબતેની ખટાતિી િટાખો કે તમટાિી પટાસે એ જ સખં્યટા છે 
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કે જે તમટાિટા ઓ.એ.એસ. અથવટા સી.પી.પી.ની ચકૂવણી પિ, તમટાિટા સોવશઅલ ઈન્શ્યટૉિનસ નબંિ 
(સટામટાજજક વીમટા સખં્યટા) પિ, અથવટા તમટાિટા ઓલડ એઈજ વસક્રુિ્ી કટાડ્ય (વધૃિટાવસથટાની સિુક્ટા મટા્ેની 
પવત્કટા) પિ દેખટા્ય છે. જો તમે એવુ ંઇચછતટા હો કે દિ મરહને તમટાિટા લટાિો તમટાિી બરૅનકનટા ખટાતટામટા ં
સીધટા જ જમટા થઈ જા્ય, તો એ બટાબતની ખટાતિી િટાખો કે જ્યટાિે-જ્યટાિે તમે કટૉલ કિો ત્યટાિે-ત્યટાિે તમટાિટા 
બરૅનકનો સપંણૂ્ય ખટાતટા નબંિ તમટાિી પટાસે હો્ય. તમટાિટા ચેકો પવૈકીનટા ંકોઈ પણ એક ચેકનટા ંનીચલટા િટારે 
પણ તમે આ મટારહતી જોઈ શકો છો. જો તમટાિી પટાસે ચેરકંર અકટાઉન્ (ચેક મટા્ેનુ ંખટા્ ુ)ં ન હો્ય, તો આ 
મટારહતી વવશ ેબરૅનકને પછૂો.   

સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 
www.servicecanada.gc.ca 

ઓલડ એઈજ વસક્રુિ્ી (ઓ.એ.એસ.) પેનશન (વધૃિટાવસથટાની સિુક્ટા મટા્ેનુ ંવનવવૃતિ-વતેન)

જો તમે 65 અથવટા વધ ુવષ્યનટા ંહો અને 18 વષ્ય પણૂ્ય થ્યટા પછી 10 વષ્ય અથવટા વધ ુસમ્યથી કૅનેડટામટા ં
િહ્ટા હો, તો તમે એવટા ઓ.એ.એસ. પેનશન મટા્ેની અિજી કિી શકો છો કે જે પટાત્ કૅનેરડ્યનોને મટાવસક 
લટાિો પિૂટા પટાડે છે. પટા્યટારૂપ ઓ.એ.એસ. પેનશન મેળવવટા મટા્ે તમટાિે વનવતૃિ થવટાની જરૂિ નથી, પિં્ ુ
તમટાિે તેને મટા્ે અિજી કિવી જોઈએ. જો તમે ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ હો, તો છેક 60 વષ્ય જે્લી 
વહલેી વ્યથી જ તમે અન્ય લટાિો મટા્ે પટાત્ બની શકો છો. જો તમે એવટા અન્ય દેશમટા ંિહ્ટા હો અથવટા 
કટામ કયુણં હો્ય કે જેની પટાસે કૅનેડટા સટાથનેો સટામટાજજક સલટામતી કિટાિ હો્ય, તો તમે કૅનેડટામટાથંી અથવટા 
અન્ય દેશમટાથંી અન્ય લટાિો મટા્ે પટાત્ બની શકો છો. વધ ુમટારહતી મટા્ે, આ પ્રકિણનટા ંઇન્િનેશનલ 
બેવનરફટસ (આંતિિટાષરિી્ય લટાિો) વવિટારને જુઓ. 

રરૅિન્ીડ ઇનકમ સચપલમેન્ (બટા્ંયધિીપવૂ્યકની આવક મટા્ેની પવૂતશિ) (જી.આઈ.એસ.)

જો તમે એવટા ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ હો કે જે કૅનેડટામટા ંિહીને ઓ.એ.એસ. પેનશનનટા ંલટાિો પ્રટાપત 
કિી િહ્ટા હો, તો તમે કદટાચ જી.આઈ.એસ. મટા્ે પણ લટા્યક બની શકો છો. તમે જે િકમ પ્રટાપત કિશો તે 
તમટાિી વટાવષશિક આવક અથવટા તમટાિી અને તમટાિટા જીવનસટાથીની સયં ુ્ ત વટાવષશિક આવક અથવટા તો 
કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ (પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથી) પિ આધટારિત હશે. કટા ંતો ત્ીસમી એવપ્રલ સધુીમટા ં
તમટારંુ આવકવેિટા પત્ક (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે) િિવટાનુ ંફટાઈલ કિવટા દ્ટાિટા આપોઆપ િીતે 
અથવટા તો રિનયઅૂલ ફટૉમ્ય (નવીકિણ પત્ક)ને ફટાઈલ કિવટા દ્ટાિટા તમટાિે આ લટાિ મટા્ે અિજી કિવી 
જોઈએ અને દિ વષષે નવીકિણ કિવુ ંજોઈએ. 

િ્થ્ુ ંઅને હ્યટાત વ્યક્તઓ મટા્ેનુ ંિ્થ્ું

જો તમે જી.આઈ.એસ. મેળવી િહ્ટા હો અને તમટાિટા જીવનસટાથી અથવટા કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ (પ્રણટાલીરત 
વવવટાહથી સટાથી) (સમટાન જાવત અથવટા વવરુધિ જાવત) 60 અને 64 વષ્યની વચચેની વ્યનટા ંહો્ય, તો તે કે 
તેણી પણ િ્થથટા મટા્ેની અિજી કિી શકે છે. 60 અને 64 વષ્યની વચચેની વ્યનટા ંહો્ય તેવટા વવધવટા 
અથવટા વવધિુ દ્ટાિટા હ્યટાત વ્યક્તઓ મટા્ેનટા ંિ્થથટાનો દટાવો કિી શકટા્ય છે. 

http://www.servicecanada.gc.ca
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અન્ય લટાિો
તમે અન્ય કટા્ય્યક્રમો મટા્ે પણ પટાત્ બની શકો છો, જેમટાનંટા ંકે્લટાક ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ો મટા્ે 
અથવટા તો ચોક્સ જૂથો મટા્ે ઇચછેલટા ંછે, જેમ કે, સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો. તમે કોઈ ચોક્સ કટા્ય્યક્રમ મટા્ે પટાત્ 
છો કે કેમ તે જાણવટા મટા્ે સવવશિસ કૅનેડટાનો સપંક્ય કિો. 

સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 
www.servicecanada.gc.ca

રરૅિન્ીડ ઍનયઅુલ ઇનકમ વસસ્મ (બટા્ંયધિીપવૂ્યકની વટાવષશિક આવક પધિવત) (જી.એ.આઈ.
એન.એસ.)
જી.એ.આઈ.એન.એસ. એક એવો પ્રટાતંી્ય કટા્ય્યક્રમ છે કે જે લટા્યક ધિટાવતટા હો્ય તેવટા ઑન્ટારિઓનટા ં
વરિષ્ નટારરિકો મટા્ે એક બટા્ંયધિીપવૂ્યકની અલપતમ આવક મટા્ેની ખટાતિી આપે છે. પટાત્ બનવટા મટા્ે, 
તમટાિે ઑન્ટારિઓનટા વનવટાસી હોવુ ંજોઈએ, એવટા 65 વષ્ય અથવટા વધ ુવ્યનટા ંહોવુ ંજોઈએ કે જે 
ઓ.એ.એસ. અને જી.આઈ.એસ.નટા ંલટાિો પ્રટાપત કિતટા હો્ય તેમજ તમટાિી કુલ આવક પ્રટાતં દ્ટાિટા 
બટા્ંયધિીપવૂ્યકનટા ંસતિ કિતટા ંનીચે હોવી જોઈએ.

વમવનસરિી ઑફ ફટાઈનરૅનસ (નટાણટા ંમતં્ટાલ્ય) 
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) 
TTY: 1-800-263-7776 
www.ontario.ca/gains

કૅનેડટા પેનશન પલરૅન (સી.પી.પી.) રિ્ટા્યમષેન્ પેનશન (વનવવૃતિ સમ્યે વનવવૃતિ-વતેન મટા્ે 
કૅનેડટાની વનવવૃતિ-વતેન ્યોજનટા)
18 વષ્યથી ઉપિનટા ંમો્ટાિટારનટા ંલોકો કે જેઓ કૅનેડટામટા ંકટામ કિે છે તેઓ સી.પી.પી.મટા ંનટાણટા ંચકૂવ ેછે. 
તમે અને તમટાિટા નોકિીએ િટાખનટાિ પ્રત્યેક વ્યક્ત અડધો ફટાળો ચકૂવ ેછે. જો તમે સવિોજરટાિી કિતટા હો, 
તો તમટાિે બન્ને િટારો ચકૂવવટાનટા ંિહ ેછે. એ બટાબત ્યટાદ િટાખવી જરૂિી છે કે તમટાિે સી.પી.પી.નટા ંલટાિો 
મટા્ે અિજી કિવી જરૂિી છે. તમે જ્યટાિે 65 વષ્ય પિૂટા કિશો ત્યટાિે આપોઆપ િીતે તમટારંુ નટામ દટાખલ 
નહીં થટા્ય. 

60 વષ્ય જે્લી વહલેી વ્યથી કે્લટાક લોકો સી.પી.પી.નટા ંલટાિો મેળવવટા મટા્ે કદટાચ લટા્યક બને છે 
જ્યટાિે મોડટામટા ંમોડટા 70 વષ્યની વ્યે તમે પેનશન પ્રટાપત કિવટાની શરૂઆત કિવટાનુ ંપસદં કિી શકો છો. 
તમે કે્લો અને ક્ટા ંસધુી ફટાળો આપ્યો છે એ ઉપિટાતં તમે કઈ વ્યે લટાિો પ્રટાપત કિવટાની શરૂઆત કિી 
છે તેનટા આધટાિે તમને િકમ પ્રટાપત થશ.ે તમટાિટા વટાવષશિક આવકવેિટા (્ૅ્સની આકટાિણી કિવટા મટા્ે 
િિવટાનટા) પત્ક પિ સી.પી.પી.નટા ંલટાિોમટાથંી થતી આવકને જાહિે કિવી જોઈએ.

સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 

http://www.servicecanada.gc.ca
http://www.ontario.ca/gains
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સી.પી.પી. અક્મતટાનટા ંલટાિો

જો તમે 65 વષ્યથી નીચેની વ્યનટા ંસી.પી.પી.મટા ંફટાળો આપનટાિટા હો અને અક્મતટાને કટાિણે કટામ ન કિી 
શકતટા હો, તો તમે કૅનેડટા પેનશન પલરૅન રડઝેભબભલ્ી બેવનરફટસ પ્રોગ્ટામ (અક્મતટાનટા ંલટાિોનટા ંકટા્ય્યક્રમ 
મટા્ે કૅનેડટાની વનવવૃતિ-વતેન ્યોજનટા) દ્ટાિટા પિૂટા પટાડવટામટા ંઆવતટા મટાવસક લટાિો મટા્ે પટાત્ હોઈ શકો છો. 

સી.પી.પી. સવટા્યઇવિ બેવનરફટસ (હ્યટાત વ્યક્તઓ મટા્ેનટા ંલટાિો)

સી.પી.પી. સવટા્યઇવિ બેવનરફટસ (હ્યટાત વ્યક્તઓ મટા્ેનટા ંલટાિો) ફટાળો આપનટાિ મતૃકનટા ંજમીન-જારીિ, 
હ્યટાત જીવનસટાથી અથવટા કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ (પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથી) (સમટાન જાવત અથવટા વવરુધિ 
જાવત) અને આવશ્ત બટાળકોને ચકૂવવટામટા ંઆવ ેછે. મતૃયનુો લટાિ એ સી.પી.પી.મટા ંફટાળો આપનટાિ મતૃકનટા ં
જમીન-જારીિ મટા્ે કિટાતી, અથવટા તેનટા વતી કિટાતી, એક-સમ્યની ચકૂવણી છે. હ્યટાતનુ ંપેનશન એ એક 
એવુ ંમટાવસક પેનશન છે કે જે હ્યટાત જીવનસટાથીને અથવટા ફટાળો આપનટાિ મતૃકનટા ંકટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ 
(પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથી)ને ચકૂવવટામટા ંઆવ ેછે. બટાળકોનો લટાિ એ એક એવો મટાવસક લટાિ છે કે જે 
ફટાળો આપનટાિ મતૃકનટા ંઆવશ્ત બટાળકો મટા્ે છે. 

પેનશન શરૅરિંર (વનવવૃતિ-વતેનમટા ંફટાળે આવતી િકમ)

જે જીવનસટાથીઓ અથવટા કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનસ્ય (પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથીઓ) (સમટાન જાવત અથવટા 
વવરુધિ જાવત) સટાથ ેહો્ય, અને બન્ને ઓછટામટા ંઓછટા 60 વષ્યની વ્યનટા ંહો્ય અને બન્ને સી.પી.પી. પેનશનનટા ં
લટાિો પ્રટાપત કિતટા હો્ય તેઓ પોતટાનટા ંસી.પી.પી.નટા ંલટાિોને સહિટારી બનટાવી શકે છે. આનટા ંવડે જે 
િકમનો વ્યક્તરત આવક વેિો વધૃિ યરુલો ચકૂવતટા હો્ય તેમટા ંઘ્ટાડો થઈ શકે છે. 

ઇન્િનેશનલ બેવનરફટસ (આંતિિટાષરિી્ય લટાિો)

આ કટા્ય્યક્રમ એવટા પટાત્ ધિટાવતટા વ્યક્તઓને, કે જેઓ અન્ય દેશમટા ંિહલેટા છે અથવટા કટામ કયુણં છે, અથવટા 
તેમનટા ંહ્યટાત જીવનસટાથીને, કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ (પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથી)ને અથવટા પટાત્ 
વ્યક્તઓનટા ંબટાળકોને કદટાચ વનવવૃતિ, અક્મતટા અથવટા હ્યટાતનટા ંલટાિો પિૂટા પટાડી શકે છે. 

1-800-454-8731

ઇમપલટૉ્યમેન્ વીમટા (ઈ.આઈ.)નટા ંલટાિો
જો 65 વષ્યની વ્ય પછી તમે કટામ કિવટાનુ ંચટાલ ુિટાખવટા મટારતટા હો, તો કૅનેડટામટા ંઅન્ય કટામદટાિોને જે 
ઈ.આઈ. લટાિો મળે છે તે સમટાન લટાિો મેળવટા મટા્ે તમે પટાત્ છો. તમટાિે લટા્યકટાત ધિટાવવટાની અને 
ઉમેદવટાિીની શિતોને સતંોષવી જોઈએ. પેનશન આવકની િસીદ તમને ઈ.આઈ.નટા ંલટાિો પ્રટાપત 
કિવટામટાથંી વભંચત કિતી નથી. જો તમે કટામ પિ પટાછટા ફિો, તો દટાવો ઊિો કિવટા મટા્ે, પિૂતટા પ્રમટાણમટા ં
વીમટા્યોગ્ય કલટાકોને એકવત્ત કિો અને ઉમેદવટાિીની શિતોને સતંોષો, તમટાિી પેનશનની આવક તમટાિટા 
ઈ.આઈ.નટા ંલટાિોમટાથંી કપટાત નહીં થટા્ય.

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/cpp/retirement/canadapension.shtml
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સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-206-7218 
TTY: 1-800-529-3742 
www.servicecanada.gc.ca

નટાણટાકંી્ય આ્યોજન
પ્રત્યેક વ્યક્ત પટાસે નટાણટાકંી્ય આ્યોજન હોવુ ંજોઈએ. શરૂ કિવટા મટા્ે ક્ટાિે્ય મોડુ ંથ્ ુ ંનથી. એક સટારંુ 
આ્યોજન તમટાિટા પ્રવત્યમટાન અને િવવષ્યનટા ંજીવન ખચટા્યઓનો, આવકનટા ંશ્ોતોનો, વમલકતોનો, કિ 
આ્યોજનનો, વીમટાની જરૂરિ્યટાતો અને િોકટાણોનો સમટાવશે કિે છે. તમને શરૂ કિવટાની મદદ કિવટા મટા્ે, 
તમે ઈન્િને્ પિ વવનટા ંમલૂ્યોનટા ંમટાર્યદશ્યકોને શોધી શકો છો અથવટા તો તમે કોઈ સર્ટિફટાઇડ ફટાઈનરૅનશલ 
પલરૅનિ (પ્રમટાભણત નટાણટાકંી્ય આ્યોજક)નો સપંક્ય કિી શકો છો. આ્યોજન કિનટાિટા વધૃિ સલટાહકટાિો એવટા 
લોકો સટાથ ેકટામ કિવટામટા ંવવવશષ્તટા ધિટાવ ેછે કે જેઓ 50 વષ્ય અથવટા તેથી વધ ુવ્યનટા ંહો્ય.

િજજસ્ડ્ય રિ્ટા્યિમેન્ સેવવંગસ પલરૅન (આિ.આિ.એસ.પી.) અને િજજસ્ડ્ય રિ્ટા્યિમેન્ ઇનકમ 
ફનડ (આિ.આિ.આઈ.એફ.) (નોંધણી કિટા્યેલ વનવવૃતિની ્યોજનટા અને નોંધણી કિટા્યેલ 
વનવવૃતિની આવકનો િડંોળ)
પોતટાનટા ંનટાણટા ંઆિ.આિ.એસ.પીઝમટા ંમકૂવટા દ્ટાિટા ઘણટા ંલોકો ખટાનરીમટા ંબચત કિવટાનુ ંપસદં કિતટા હો્ય 
છે. આિ.આિ.એસ.પી.મટા ંફટાળટાઓ કિ કપટાતપટાત્ હો્ય છે તેમજ ્યોજનટા હે્ ળ જે વ્યટાજ કમટાવો તે 
કિમુ્ ત હો્ય છે. તેમ છતટા,ં આિ.આિ.એસ.પી.મટાથંી કિવટામટા ંઆવતી ચકૂવણીઓ કિપટાત્ હો્ય છે. કટાનનૂ 
અનવ્યે, તમે જ્યટાિે 71 વષ્ય પણૂ્ય કિો તેનટા ંછેલલટા રદવસ પછીનટા ંરદવસે તમે આિ.આિ.એસ.પી.ને ધિટાવી 
શકો નહીં. આિ.આિ.આઈ.એફ. એક એવુ ંિડંોળ છે કે જે તમટાિી વનવવૃતિ દિવમ્યટાન આવક પિૂી પટાડે છે. 
આિ.આિ.એસ.પી.ની જેમ, આિ.આિ.આઈ.એફ. એ વટાહક અને તમટાિટા વચચેની એક વ્યવસથટા છે, જેમ કે, 
વીમટા કંપની, રિસ્ (ન્યટાસ) કંપની અથવટા તો બરૅનક.

્ૅ્સ-ફ્ી સેવવંગસ અકટાઉન્ (કિમુ્ ત બચત ખટા્ ુ)ં (્ી.એફ.એસ.એ.)
આ વવવશષ્ બરૅનક ખટા્ ુ ંતમને સળંર આજીવન નટાણટાનંે એક બટાજુ કિમુ્ ત િહવેટા દે છે. પ્રત્યેક કૅલેનડિ 
વષષે (ગે્રોરિ્યન વષ્ય - પહલેી જાનયઆુિીથી એકત્ીસ રડસેમબિ સધુીનુ ંવષ્ય), તમે વષ્ય મટા્ે ્ી.એફ.
એસ.એ. ડોલિની મ્યટા્યદટા સધુી ફટાળો આપી શકો છો, ઉપિટાતં પટાછલટા વષ્યમટાથંી કોઈ વણવપિટા્યેલ 
્ી.એફ.એસ.એ.નુ ંકકનરિબયશૂન રૂમ (કિ મુ્ ત િ્થ્ુ)ં ફટાળો હો્ય તો. તમે તમટાિટા ્ી.એફ.એસ.એ.ની 
આવકથી કમટાવો અથવટા તો તમટાિટા ્ી.એફ.એસ.એ.મટાથંી િકમનો ઉપટાડ કિો તો તેને પરિણટામે 
ઓ.એ.એસ., જી.એ.એસ. અથવટા ઈ.આઈ. લટાિો જેવટા તમટાિટા સમવટા્યી આવક-પરિભક્ત લટાિો અને 
જમટાઓમટા ંઘ્ટાડો નહીં કિટા્ય. વધ ુજાણવટા મટા્ે, તમટાિી નટાણટાકંી્ય સસંથટાનો સપંક્ય કિો અથવટા www.cra.
gc.ca/tfsa ની મલુટાકટાત લો.

આજીવન વશક્ણ ્યોજનટા
આ ્યોજનટા તમટાિટા મટા્ે અથવટા તમટાિટા જીવનસટાથીઓ/કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનિ (પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથી) 
મટા્ેની તટાલીમ અથવટા વશક્ણ મટા્ેની ચકૂવણી કિવટા મટા્ે તમટાિટા આિ.આિ.એસ.પીઝ.મટાથંી નટાણટા ં
ઉપટાડવટા દે છે. જ્યટાિે આ હે્ સુિ તમે િડંોળનો ઉપટાડ કિો, ત્યટાિે તમટાિટા આિ.આિ.એસ.પી.મટા ંિકમને 

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei
http://www.cra.gc.ca/tfsa
http://www.cra.gc.ca/tfsa
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પિત ચકૂવવટા મટા્ે તમટાિી પટાસે 10 વષ્ય જે્લો સમ્ય િહ ેછે. જે વષષે વવદ્યટાથલીઓ 71 વષ્ય પણૂ્ય કિવટાનટા ં
હો્ય તે વષ્યનટા ંઅંત પહલેટા ંતેઓએ શવૈક્ભણક કટા્ય્યક્રમ પણૂ્ય ક્યષો હોવો જોઈએ. 

www.cra-arc.gc.ca

નટાણટાકંી્ય સહટા્ય
ઑન્ટારિઓ વક્યસ (ઑન્ટારિઓનટા ંકટા્યષો)
જો તમે લટા્યક બનો, તો ઑન્ટારિઓ વક્યસ (ઑન્ટારિઓનટા ંકટા્યષો) ખોિટાક અને િટાડટા જેવી પટા્યટારૂપ 
જરૂરિ્યટાતોનટા ંખચટા્યઓને આવિી લેવટાની મદદ કિવટા મટા્ે નટાણટા ંપિૂટા ંપટાડે છે. તમે કે્લુ ંપ્રટાપત કિશો 
તેનો આધટાિ તમટાિટા કુટંુબનુ ંકદ, આવક, વમલકતો અને હટાઉભઝંર (આવટાસન)નટા ંખચટા્યઓ પિ આધટાિ 
િટાખે છે. તમટાિી સથટાવનક િોજરટાિ અને સટામટાજજક સેવટાઓનુ ંકટા્યટા્યલ્ય તમને વધ ુમટારહતી પિૂી પટાડી શકે 
છે. 

www.ontario.ca/ru1

હોમ ઍનડ વીઇકલ મટૉરડરફકેશન પ્રોગ્ટામ (ઘિ અને વટાહનમટા ંફેિફટાિ કિવટા મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ)
ઑન્ટારિઓ મટાચ્ય ઑફ ડટાઈમસ દ્ટાિટા ચલટાવટાતો આ કટા્ય્યક્રમ પટા્યટારૂપ મકટાન અને/અથવટા વટાહનમટા ં
ફેિફટાિ કિવટા મટા્ે િડંોળ પરંુૂ પટાડે છે કે જેથી કિીને હલનચલનની મ્યટા્યદટાઓ ધિટાવતટા લોકો પોત-
પોતટાનટા ંઘિોમટા ંસિુભક્ત િીતે િહવેટાનુ ંચટાલ ુિટાખી શકે તેમજ પોત-પોતટાનટા ંસમદુટા્યોમટા ંિટાર લઈ શકે. 

ઑન્ટારિઓ મટાચ્ય ઑફ ડટાઈમસ 
1-877-369-4867 {ઇન્ેક કટાઉનસેલિ (પ્રવશે સલટાહકટાિ) સટાથ ેવટાત કિવટા મટા્ે ‘‘2’’ દબટાવો} 
www.marchofdimes.ca

સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે
સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકને અક્મતટા મટા્ે વનવવૃતિ-વતેનો અને ઇનટામો
વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા પટાત્ સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો અને અન્યોંને વ્યટાપક પ્રમટાણમટા ંસેવટાઓ અને લટાિો મટા્ેની 
તક આપે છે. મચ્યન્ નરૅવી, કૅનેરડ્યન દળો, િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન મટાઉન્ેડ પોભલસ અથવટા તો જે-જે લોકો 
યધુિનટા ંસમ્યમટા ંઅથવટા તો વવશષે ફિજ/કટામરીિીનટા ંવવસતટાિોમટા ંકૅનેરડ્યન દળોનટા ં્ેકટામટા ંનોકિી કિી 
િહ્ટા હતટા તે નોકિી સટાથ ેસબંવંધત પરિકસથવતઓ મટા્ે અક્મતટા મટા્ે વનવવૃતિ-વતેનો અને ઇનટામો 
ઉપલબધ છે.

વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrsp-reer/llp-reep/menu-eng.html
http://www.ontario.ca/ru1
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/hvmp/Pages/HomeandVehicle.aspx
http://www.veterans.gc.ca
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બયિૂો ઑફ પરૅનશનસ ઍડવોડેટસ (વનવવૃતિવતેન મટા્ેનટા ંસમથ્યનનુ ંકટા્યટા્યલ્ય)
વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા અંતર્યત વકીલોની આ િટાષરિવ્યટાપી સસંથટા એવટા સેવટાવનવતૃિ સવૈવનક મટા્ે વવનટા મલૂ્યે 
કટાનનૂી મદદ પિૂી પટાડે છે જે અક્મતટાનટા ંલટાિો મટા્ેનટા ંતેઓનટા ંદટાવટાઓ બટાબતેનટા ંવનણ્ય્યોથી સં્ ષુ્ ન 
હો્ય. 

1-877-228-2250

લ્શકિી યધુિમટાથંી વનવતૃિ થ્યેલટાઓ મટા્ે િ્થ્ું
દ્દ્તી્ય વવચિ યધુિ અથવટા કોરિ્યન યધુિનટા ંઓછી આવક ધિટાવતટા પટાત્ હો્ય તેવટા સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે 
આ િ્થ્ુ ંઉપલબધ છે. જો મતૃક સેવટાવનવતૃિ સવૈવનક અથવટા ભબન-લ્શકિી નટારરિક પટાસે જરૂિી યધુિની સેવટા 
હો્ય તો હ્યટાત જીવનસટાથીઓ, કટૉમન-લટૉ પટા ્્યનસ્ય (પ્રણટાલીરત વવવટાહથી સટાથીઓ) અને અનટાથ લોકો 
પણ આ િ્થથટા મટા્ે લટા્યક બની શકે છે.

વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

ઑન્ટારિઓ સોલજસ્ય એઈડ કવમશન ઑફ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓનટા ંસવૈવનકોની સહટા્ય 
મટા્ેનો આ્યોર)
આ આ્યોર ઑન્ટારિઓમટા ંિહતેટા એવટા કૅનેરડ્યન અને સટાથી સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકોને અને તેમનટા ં
જીવનસટાથીઓ અથવટા હ્યટાત આવશ્તોને નટાણટાકંી્ય સહટા્ય પિૂી પટાડે છે કે જેઓએ કૅનેડટામટા ંઅને/અથવટા 
દરિ્યટાપટાિ દ્દ્તી્ય વવચિ યધુિમટા ંઅથવટા કોરિ્યન યધુિમટા ંિિતી થઈને સેવટા આપી હતી. કોઈ ચોક્સ 
સમસ્યટાનો હલ કિવટા મટા્ે દિ 12 મરહને એક-સમ્યી સહટા્ય પિૂી પટાડવટામટા ંઆવ ેછે. સવટાસ્થ્ય-સબંવંધત 
વસ્ઓુ (શ્વણસહટા્યક સટાધનો, દટાતંનટા ંબનટાવ્ી ચોક્ટાઓં, સકૂ્મદશ્યક કટાચો, વરેિે), ઘિ ખચટા્યઓ, 
ખસેડવટાનટા ંખચટા્યઓ અથવટા િટાચિચીલુ,ં અને સહટા્યક ઉપકિણો (વહીલચેઅસ્ય, ચેઅિભલફટસ, વરેિે)ની 
ખિીદી કિવટા મટા્ે િડંોળની સહટા્ય કિી શકે છે.

િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ) - ઑન્ટારિઓ પ્રટૉવવકનશ્યલ કમટાનડ 
(ઑન્ટારિઓમટા ંપ્રટાતંી્ય આદેશ) 
905-841-7999 
www.on.legion.ca

વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

પિોપકટાિ મટા્ેનુ ંિડંોળ
પિોપકટાિ મટા્ેનુ ંિડંોળ સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો, સવૈવનકની નોકિી કિીને વનવતૃિ થ્યેલટા કમ્યચટાિીવર્ય અને તેનટા ં
આવશ્તોને સહટા્ય કિે છે. અિજીઓ વે્ િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા કટાઉનસેલિ (કૅનેડટાની પીઢ બટાબતોનો સલટાહકટાિ) 
વડે અથવટા તમટાિટા િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન પ્રટૉવવકનશ્યલ સવવશિસ ઑરફસિ (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય 
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દળનટા ંપ્રટાતંી્ય સેવટાવધકટાિી) વડે કિી શકટા્ય છે. સહટા્ય મટા્ેની િલટામણો મટાત્ એક-સમ્યી આધટાિે 
સટામટાન્ય િીતે મળૂભતૂ જરૂરિ્યટાતો (ખોિટાક, આશ્્ય અને તબીબી સિંટાળ) સટાથ ેસબંવંધત હો્ય છે.

િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ) - ઑન્ટારિઓ પ્રટૉવવકનશ્યલ કમટાનડ 
(ઑન્ટારિઓમટા ંપ્રટાતંી્ય આદેશ) 
905-841-7999 
www.on.legion.ca

વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca
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4 સવટાસ્થ્ય અને તદુંિસતી
સટામટાન્ય મટારહતી
જો તમે તમટાિી જાતને એવી કોઈ કસથવતમટા ંજુઓ કે જ્યટા ંલોકો જોખમમટા ંહો્ય અને તટાતકટાભલક પરલટા ં
લેવટાની જરૂિ છે તો 9-1-1 પિ કટૉલ કિો.

્ેલીહલેથ ઑન્ટારિઓ

રદવસમટા ં24 કલટાક, સપતટાહનટા ંસટાત રદવસ ઉપલબધ હો્ય તેવી આ વવનટા મલૂ્યની સેવટા તમને એવી 
િજજસ્ડ્ય નસ્ય (નોંધણી કિટા્યેલ પરિચટારિકટા) સટાથ ેજોડે છે કે જે ખટાનરી સવટાસ્થ્યની સલટાહ અને સટામટાન્ય 
સવટાસ્થ્યની મટારહતી પિૂી પટાડી શકે. તમને તમટાિટા લક્ણોનુ ંવણ્યન કિવટાનુ ંઅને પ્રશ્ોનટા ંજવટાબ આપવટાનુ ં
કહવેટામટા ંઆવશ.ે િજજસ્ડ્ય નસ્ય (નોંધણી કિટા્યેલ પરિચટારિકટા) ત્યટાિ બટાદ સવ-કટાળજી મટા્ેની સલટાહ આપી 
શકે છે, સવટાસ્થ્ય વ્યવસટા્યીની મલુટાકટાત લેવટા મટા્ે િલટામણ કિી શકે છે અથવટા તમટાિી સૌથી નજીક હો્ય 
તેવટા સમદુટા્યનટા ંશ્ોતો મટા્ેનો તમને સદંિ્ય આપી શકે છે. આ સેવટા અંગે્જી અથવટા ફે્નચમટા ંઉપલબધ છે, 
કે જેમટા ંઅન્ય િટાષટાઓમટા ંિટાષટાતંિનો ્ેકો છે તેમજ જે લોકોને સટાિંળવટાની અને બોલવટાની મ્ુશકેલીઓ છે 
તેઓ મટા્ે સીધો જ ્ી.્ી.વટા્ય. નબંિ છે.

1-866-797-0000 
TTY: 1-866-797-0007 
www.ontario.ca/ru2

કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) (સી.સી.એ.સી.)
સી.સી.એ.સીઝ. એવી સથટાવનક ભબન-નફટાકી્ય સમદુટા્યની એજનસીઓ છે કે જે ઘિ અને સમદુટા્ય સિંટાળમટા ં
સિળ બનટાવટા્યેલ પહોંચ પિૂી પટાડે છે. સી.સી.એ.સીઝ. તમને તમટાિટા પોતટાનટા ંઘિમટા ંસવતતં્ િીતે િહવેટા 
દેવટામટા ંજે્લુ ંશક્ હો્ય તે્લટા લટાબંટા સમ્ય સધુી મદદ કિી શકે છે. દટાખલટા તિીકે, તમટાિટા સી.સી.એ.સી.
નટા ંકેસ મેનેજિ (વવષ્ય પ્રબધંક) ઈન-હોમ સવવશિવસઝ (ઘિ સેવટાઓ)નુ ંસકંલન કિવટામટા ંમદદ કિી શકે છે, 
જેમટા ંનવસિંર, (સનટાન કિવટાનો, તવૈ્યટાિ થવટાનો, વરેિે) મટા્ેનો વ્યક્તરત ્ેકો, રફઝી્યોથેિટાપી, વ્યટા્યટામ-
ઉપચટાિ, સટામટાજજક કટામ, પોષણ વવષ્યક સલટાહ, તબીબી પિુવ્ો અને સટાધનસટામગ્ીનો સમટાવશે થટા્ય 
છે. આ ઘિ ્ેકટાઓ ઉપિટાતં, તમટાિટા સી.સી.એ.સી.નટા ંકેસ મેનેજિ (વવષ્ય પ્રબધંક) પણ તમને એવી 
અન્ય સથટાવનક સમદુટા્યની સેવટાઓ વવશ ેપણ કહી શકે છે કે જે તમને અથવટા તમટાિટા કૅિભરવિ (સિંટાળ 
લેનટાિી વ્યક્ત)ને મદદ કિી શકે છે.

લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોમટા ંપ્રવશે મટા્ે સી.સી.એ.સીઝ. એ તમટાિી પહોંચ મટા્ેનુ ંએકલ 
ભબંદુ છે. તમે સીધટા અિજી કિી શકતટા નથી. તમટાિટા સી.સી.એ.સી.નટા ંકેસ મેનેજિ (વવષ્ય પ્રબધંક) તમને 
લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિો, અન્ય હટાઉભઝંર (આવટાસન)નટા ંવવકલપો, જેમ કે, સહટા્યક/
્ેકટારૂપ હટાઉભઝંર (આવટાસન), રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો) અને વરિષ્ો મટા્ેનટા ં
અપટા્મ્યનટસ અને નટાણટાકંી્ય વવકલપો. તમટાિટા કેસ મેનેજિ લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોમટા ં
પ્રવશે મટા્ેની તમટાિી પટાત્તટાનુ ંમલૂ્યટાકંન કિશ ેઅને અિજી કિવટાની પ્રરક્ર્યટામટા ંતમને મદદ કિશ.ે
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310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

વરિષ્ો મટા્ેનટા ંહટાઉભઝંર (આવટાસન)નટા ંવવકલપો વવશનેી વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા 
હટાઉભઝંર (આવટાસન) વવિટારમટા ંજુઓ. 

સવટાસ્થ્યની સિંટાળ પિૂી પટાડનટાિ વ્યક્તને શોધવી
ડટૉ્્િ સચ્ય (ડટૉ્્િને શોધવટા) મટા્ેની ધ કટૉલેજ ઑફ રફભઝવશઅનસ ઍનડ સજિનસ ઑફ ઑન્ટારિઓ 
(ઑન્ટારિ્યોનટા ંભચરકવતસકો અને શસ્તવવૈદ્યો મટા્ેનુ ંમહટાવવદ્યટાલ્ય)એ એક એવી વનઃશલુક સેવટા છે કે જે 
ઑન્ટારિ્યોનટા ંભચરકતસકો મટા્ેની મટારહતી પિૂી પટાડે છે. 
www.cpso.on.ca/docsearch

હલેથ કેઅિ કને્્ (સવટાસ્થ્ય સિંટાળ જોડટાણ) એ એક એવો કટા્ય્યક્રમ છે કે જે એવટા રફભઝશનસ (ભચરકતસકો) 
અને નસ્ય પ્રરૅક્્શનસ્ય (પરિચટારિકટા વ્યવસટા્યીઓ)ને વન્યવમત કૌટંુભબક સવટાસ્થ્ય સિંટાળ પિૂી પટાડનટાિ 
વવનટાનટા ંલોકોની િલટામણ કિે છે કે જેઓ પોતટાનટા ંસમદુટા્યમટા ંનવટા દિદીઓને સવીકટાિી િહ્ટા હો્ય.

1-800-445-1822 
www.ontario.ca/healthcareconnect

હલેથ કેઅિ ઑપશનસ (સવટાસ્થ્ય સિંટાળ વવકલપો) એ એક એવો એક-સથટાનવટાળો મટારહતીનો સ્તોત છે કે જે 
તમને કહી શકે કે તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંતટાતકટાભલકપણે સવટાસ્થ્ય સિંટાળને ક્ટા ંશોધવી જોઈએ. હલેથ કેઅિ 
ઑપશનસ (સવટાસ્થ્ય સિંટાળ વવકલપો) પ્રટાથવમક સટાિવટાિનટા ંસ્તોતોની સભૂચ પિૂી પટાડે છે, કે જેમટા ંઅજિન્ 
કેઅિ સેન્સ્ય (તટાકીદનટા ંસિંટાળ કેંદ્ો), વટૉક-ઈન (મટાનવસક િોર/મટાનવસક સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ મટા્ે કોઈ 
સવુનવચિત થ્યેલ વનમણકૂ વવનટા મલુટાકટાત લેવી)/આફ્િ-અવસ્ય ચ્લવન્સ (સવટાિનટા ંનવથી સટાજંનટા ં
પટાચનટા ંવન્યવમત સમ્ય પછી સટાજંનટા ંપટાચંથી િટાતનટા ંઆ્ની મલુટાકટાત લેવી), નસ્ય પ્રરૅક્્શનિ-લેડ 
ચ્લવન્સ (પરિચટારિકટા વ્યવસટા્યીઓની દોિવણીથી ચટાલતટા ભચરકતસટાલ્યો), ફવૅમલી હલેથ ્ીમસ (પ્રટાથવમક 
સવટાસ્થ્ય સિંટાળ પ્રત્યેનો એવો અભિરમ ધિટાવતી કૌટંુભબક સવટાસ્થ્ય ટુકડીઓ કે જે દદદી મટા્ે શ્ેષ્તમ 
સિંટાળની ગણુવતિટા પિૂી પટાડવટા કટાજે વવભિન્ન સવટાસ્થ્ય સેવટાને પિૂટા પટાડનટાિટાઓને એક મચં પિ એકવત્ત 
કિે છે) અને કમયવૂન્ી હલેથ સેન્સ્ય (સમદુટા્ય સવટાસ્થ્ય કેંદ્ો)નો સમટાવશે થટા્ય છે. 

1-866-330-6206 
www.ontario.ca/healthcareoptions

લોક સવટાસ્થ્ય 
લોક સવટાસ્થ્ય એકમો
પબબલક હલેથ યવુનટસ (લોક સવટાસ્થ્ય એકમો) સવટાસ્થ્ય, કે જેમટા ંતદુંિસત જીવનશવૈલીઓ, સચંટાિી િોર 
વન્યતં્ણ અને િોર-પ્રવતિક્ણનો સમટાવશે થટા્ય છે, વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે તમટામ વ્યનટા ંઑન્ટારિ્યનોને 
મદદ કિવટા મટા્ે સવટાસ્થ્ય પ્રોતસટાહન અને િોર વનવટાિણનટા ંકટા્ય્યક્રમો િજૂ કિે છે. 

http://www.ontario.ca/healthcareconnect
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સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/page/public-health-units

કોલનકૅનસિચેક (મો્ટા ંઆંતિડટાનંી તપટાસ)
આ કટા્ય્યક્રમ એવો પ્રથમ પ્રટાતં-વ્યટાપી, સ્ંયોજજત િોર શોધવટાની પધિવતનો કટા્ય્યક્રમ છે કે જે િોર શોધવટાની 
પધિવતનટા ંદિોમટા ંવદૃ્ધિ કિવટા તેમજ એવટા કોલોિે્્લ કૅનસિ (બહૃતટાતં્મળટાશટા્યી કક્યિોર)મટાથંી મતૃયનુે 
ઘ્ટાડવટા મટા્ે િચનટા કિવટામટા ંઆવ્યો છે, કે જે જો વહલેો શોધી કટાઢવટામટા ંઆવ ેતો અત્યતં સટાધ્ય છે. 
ઑન્ટારિઓ વવશ્વમટા ંકોલોિે્્લ કૅનસિ (બહૃતટાતં્મળટાશટા્યી કક્યિોર)નટા ંસૌથી ઉચતિમ દિો ધિટાવતટા 
દેશોમટાનંો એક દેશ છે. એ બટાબતેની ખટાતિી િટાખો કે તમે જોખમનટા ંપરિબળો વવશ ેજાણો છોઃ 

• શુ ંતમે 50 અને 74 વષ્ય વચચેની વ્યનટા ંછો? 

• શુ ંતમે ઊંચી ચિબીવટાળો, ઓછટા િેસટાવટાળો ખોિટાક લો છો?

• શુ ંતમે ધમૂ્રપટાન કિનટાિટા વ્યક્ત છો?

• શુ ંતમે અવતશ્ય પ્રમટાણમટા ંમદ્યટાક્ય લો છો?

• શુ ંતમે શટાિીરિક િીતે વનકષક્ર્ય છો?

• શુ ંતમે સ્લૂ શિીિ ધિટાવો છો?

• શુ ંતમે કોલોિે્્લ કૅનસિ (બહૃતટાતં્મળટાશટા્યી કક્યિોર)નો પટારિવટારિક ઇવતહટાસ ધિટાવો છો, વવશષે 
કિીને મટા-બટાપ, બટાળક કે િટાઈ-બહને?

• શુ ંતમે ઇનફલરૅમ્િી બટાવલ રડભઝઝ (સોજો ચડટાવનટાિ આંતિડટાનટા િોર) (અલસિેર્વ કોલટાઈર્સ 
અથવટા ક્રટૉનઝ રડભઝઝ) (મો્ટા આંતિડટાનો ચટાદંટાનો સોજો અથવટા પ્રટાદેવશક આંતિડટાનો સોજો)થી પીડટાવ 
છો?

જો તમે આ પ્રશ્ોમટાનંટા ંકોઈપણ પ્રશ્ મટા્ે ‘હટા’નો જવટાબ આપ્યો હો્ય, તો તમટાિટા ડટૉ્્િ અથવટા નસ્ય 
પ્રરૅક્્શનિ (પરિચટારિકટા વ્યવસટા્યી) તમટાિટા કોલોિે્્લ કૅનસિ (બહૃતટાતં્મળટાશટા્યી કક્યિોર)નટા ંજોખમને 
ઘ્ટાડવટા મટા્ે તમને મદદ કિી શકે છે અને આ િોરને વહલો શોધી કટાઢવટા મટા્ેની ્યોગ્ય િોર શોધવટાની 
પધિવતઓ મટા્ે િલટામણ કિી શકે છે.

1-866-410-5853 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/coloncancercheck

મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ) 
મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ) એક એવો રિંીિ િોર છે, કે જો તેની ઉપેક્ટા કિવટામટા ંઆવ,ેતો તે એક રિંીિ, 
લટાબંટારટાળટાની સવટાસ્થ્યને લરતી જર્લતટાઓમટા ંપરિણમી શકે છે, જેમટા ંહૃદ્ય અને મતૂ્વપંડનો િોર, 
અક્મ બનટાવનટાિ િ્તજ મછૂટા્યનો ઓભચંતો હમુલો, અંધતવ અને અંરવવચછેદનનો સમટાવશે થટા્ય છે. જ્યટાિે 
ડટા્યબીર્ઝ 1 ને અ્કટાવી શકટાતો નથી, ડટા્યબીર્ઝ 2 ને સવસથ આહટાિ, વજન બટાબતે વ્યવસથટા અને 
કસિતથી અ્કટાવી શકટા્ય છે. ્યોગ્ય જીવનશવૈલીની પસદંરીઓ વડે, બન્ને પ્રકટાિનટા ંડટા્યબીર્ઝને બિટાબિ 

http://www.ontario.ca/coloncancercheck
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કટાબમૂટા ંિટાખી શકટા્ય છે. મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)નટા ંશરૂઆતનટા ંભચહ્ોને રિંીિતટાથી લેવટા જોઈએ. લોહીમટા ં
શરુિની (ખટાડંની) તપટાસ કિટાવવટા મટા્ે ડટૉ્્િને મળો.

શરૂનટા ંભચહ્ોમટા ંસટામેલ છેઃ

• વધ ુતિસ લટારવી
• વટાિંવટાિ પેશટાબ કિવો

• અચટાનક વજનમટા ંફેિફટાિ, કટા ંતો વધી જવુ ંઅથવટા ઘ્વું

• શક્તનો અિટાવ અથવટા સટામટાન્ય કિતટા ંવધ ુથટાકેલ હોવું

• ઝટાખંી દૃકષ્

• ચેપો કે જે વટાિંવટાિ થટા્ય છે અથવટા ફિી ફિીને આવ ેછે

• ઈજાઓ, જેમ કે કટાપટાઓ અને ઉઝિડટાઓ, કે જે મ્વટામટા ંધીમી હો્ય છે

• કળતિ અથવટા તમટાિટા હોથોમટા ંકે પરોમટા ંકોઈ અસિ ન થવી

• વશશ્નુ ંઉતથટાન થવટામટા ંકે જાળવી િટાખવટામટા ંમ્ુશકેલી પડવી.

મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)નટા ંપિીક્ણો, અ્કટાવવટા મટા્ેનટા ંસચૂનો અને મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)ને તમે વધ ુ
અસિકટાિકતટાથી કેવી િીતે જાળવી શકો તે વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે નીચે આપેલ સસંથટાઓનો સપંક્ય કિો.

ઑન્ટારિઓ ડટા્યબીર્ઝ સરૅિ્જજ 
www.ontario.ca/diabetes

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/ru4

કૅનેરડ્યન ડટા્યબીર્ઝ અસોવસએશન 
1-800-BANTING (1-800-226-8464) 
www.diabetes.ca

બોન વમનિલ ડેકનસ્ી ્ેકસ્િંર (અકસથ ખવનજ ઘનતવ પિીક્ણ)
ઑકસ્ઓપટૉિટૉવસસ (અકસથસવુષિતટા) એક એવો િોર છે કે જે નટાજુક હટાડકટા ંઅને અકસથિરંનુ ંવધ ુજોખમ 
સિજી શકે છે. ઑકસ્ઓપટૉિટૉવસસ (અકસથસવુષિતટા)ને કટાિણે બોન વમનિલ ડેકનસ્ી ્ેકસ્િંર (અકસથ ખવનજ 
ઘનતવ પિીક્ણ) અકસથ નકુસટાનને મટાપી શકે છે. આ પરિણટામો તમને અને તમટાિટા ડટૉ્્િને િવવષ્યનટા ં
ફ્ૅ્ ચિ બટાબતેનટા ંતમટાિટા જોખમનુ ંમલૂ્યટાકંન કિવટામટા,ં તબીબી સટાિવટાિની જરૂરિ્યટાતને નક્ી કિવટામટા ં
અને પ્રવત્યમટાન સટાિવટાિની સફળતટાની દેખિેખ િટાખવટામટા ંમદદ કિી શકે છે. જે-જે વ્યક્તઓ 
ઑકસ્ઓપટૉિટૉવસસ (અકસથસવુષિતટા) અને િવવષ્યમટા ંફ્ૅ્ ચિ મટા્ે વધ ુજોખમ ધિટાવતટા હો્ય તેમને મટા્ે 
વટાવષશિક બોન વમનિલ ડેકનસ્ી ્ેકસ્િંર (અકસથ ખવનજ ઘનતવ પિીક્ણો) તેમજ ઓછ ંજોખમ ધિટાવતટા 
વ્યક્તઓ મટા્ે ઓછી વટાિંવટાિતટાનટા ંપિીક્ણ ઓ.એચ.આ.પી. આવિી લે છે. 

http://www.ontario.ca/ru4
http://www.diabetes.ca
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સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/ru5

ઑકસ્ઓપટૉિટૉવસસ સોસટાઇ્ી ઑફ કૅનેડટા 
1-800-463-6842 
www.osteoporosis.ca

ઈમયનુટાઈઝેશનસ (િોર-પ્રવતિક્ણો)
ઈમયનુટાઈઝેશનસ (િોર-પ્રવતિક્ણો) જીવન બચટાવવટામટા ંઅને રિંીિ બીમટાિીઓને િોકવટામટા ંમદદ કિે છે. 
જો એ બટાબતેની ખટાતિી િટાખી હો્ય કે તમે તમટાિટા િોર-પ્રવતિક્ણો મટા્ે અદ્યતવનત થ્યટા છો, તો તે 
તમને તથટા તમટાિટા નજીકનટા ંસબંધંીઓને કે્લટાક િોરો સટામે િક્ણ કિવટામટા ંમદદ કિી શકે છે. જે લોકો 
65 વષ્યથી વધ ુવ્ય ધિટાવ ેછે તેઓ ઇનફલએુનઝટા (શિદી સટાથનેો એક જાતનો ચેપી તટાવ જેમટા ંશિીિ 
આખુ ંદુખે છે) તેમજ નયમૂોવનઆ (ફેફસટાનંો સોજો કે દટાહ, એનટાથી આવતો જવિ, તટાવ)મટાથંી જર્લતટાઓ 
થવટાનુ ંવધ ુજોખમ હો્ય છે. આનટા ંપરિણટામે, વરિષ્ો મટા્ે એ જરૂિી છે કે દિ વષષે ઇનફલએુનઝટાની મોસમ 
શરૂ થટા્ય એ પહલેટા,ં ખટાસ કિીને ઑ્્ોબિમટા,ં એક વવનટા મલૂ્યની ફલનૂી (ઇનફલએુનઝટાની) િસી મકૂટાવ.ે 
પ્રવતિભક્ત થવટા મટા્ે મો્ટા િટારનટા ંવરિષ્ોને નયમૂોવનઆની િસી એક જ વટાિ લેવટાની જરૂિ હો્ય છે અને 
તે પણ વષ્યમટા ંકોઈપણ સમ્યે આપી શકટા્ય છે. તમટાિટા િોર-પ્રવતિક્ણો અદ્યતવનત છે તેની ખટાતિી કિવટા 
મટા્ે તમટાિટા સવટાસ્થ્ય સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટા સટાથ ેવટાત કિો.

એચ.આઈ.વી. સટાિવટાિ
કૅનેરડ્યન એ.આઈ.ડી.એસ. રિી્મેન્ ઇનફમષેશન એ્સચેનજ (કૅનેડટાની એઈડઝ સટાિવટાિની મટારહતી 
મેળવવટા મટા્ેનો વવવનમ્ય) એ એચ.આઈ.વી. (મટાનવ પ્રવતકટાિ ઉણપ વવષટાણ)ુ અને હપૅ્ટાઇર્સ સી. 
(્યકૃતનો દટાહ કે સોજો) બટાબતેની પ્રવત્યમટાન, વનષપક્પટાતવટાળી મટારહતી મટા્ેનો કૅનેડટાનો સ્તોત છે. જે-જે 
લોકો એચ.આઈ.વી. અથવટા હપૅ્ટાઇર્સ સી. ધિટાવવટા સટાથ ેજીવી િહ્ટા હો્ય, અથવટા જોખમ હો્ય તેવટા 
સમદુટા્યોમટા ંિહતેટા હો્ય, સવટાસ્થ્ય સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટાઓ અને સમદુટા્યની સસંથટાઓને આ સસંથટા ચેપને 
ઘ્ટાડવટા મટા્ે તેમજ જીવનની ગણુવતિટાને સધુટાિવટા મટા્ે જ્ટાન, સ્તોતો અને વનષણટાત જાણકટાિી પિૂી પટાડે 
છે. 

1-800-263-1638 
www.catie.ca

જે-જે લોકો સમદુટા્યમટા ંએચ.આઈ.વી./એઈડઝ ધિટાવવટા સટાથ ેજીવી િહ્ટા હો્ય તેઓને કૅનેરડ્યન એઈડઝ 
સોસટાઇ્ી અને ધ ઑન્ટારિઓ એચ.આઈ.વી. રિી્મેન્ ને્વક્ય એચ.આઈ.વી./એઈડઝનટા ંસશંોધન અને 
વશક્ણને પ્રોતસટારહત કિે છે તેમજ ્ેકો પિૂો પટાડે છે. 2-કસપરિ્ેડ પીપલ ઑફ ધ 1st નેશનસની સસંથટા, કે જે 
્ટૉિોન્ોમટા ંમળૂ વનવટાસી આરદવટાસીઓ, રે (સમભલંરી પરુુષ), લેકસબ્યન (સમભલંરી સ્તી), બટા્યસે્્શયઅુલ 
(ઉિ્યભલંરી) અને રિટાનસજેનડિ (જાવતરૂપટાતંરિત) લોકોની સેવટા કિે છે, જે એચ.આઈ.વી./એઈડઝ 
ધિટાવવટા સટાથ ેજીવી િહ્ટા હો્ય અને તેનટા ંદ્ટાિટા અસિગ્સત હો્ય તેનટા ંમટા્ે તેમજ 2-કસપરિ્ેડ પીપલ અને 
અન્યોં મટા્ે તે એવટા કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ મટા્ેની તક આપે છે કે જેમટા ંએચ.આઈ.વી./એઈડઝનુ ંવશક્ણ, 
આરળ પ્રસિણ, િોક, ્ેકો અને સલટાહનો સમટાવશે થટા્ય છે.

http://www.ontario.ca/ru5
http://www.osteoporosis.ca
http://www.catie.ca/en/home
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ધ કૅનેરડ્યન એઈડઝ સોસટાઇ્ી 
1-800-499-1986 
www.cdnaids.ca

ધ ઑન્ટારિઓ એચ.આઈ.વી. રિી્મેન્ ને્વક્ય 
1-877-743 6486 
www.ohtn.on.ca

2-કસપરિ્ેડ પીપલ ઑફ ધ 1st નેશનસ (પ્રથમ િટાષરિોનટા ંબે જુસસટાવટાળટા લોકો) 
416-944-9300 
www.2spirits.com

ઑન્ટારિઓ હલેથ ઈન્શ્યટૉિનસ પલટાન (ઓ.એચ.આઈ.પી.) (ઑન્ટારિઓ 
સવટાસ્થ્ય વીમટા ્યોજનટા)
ઓ.એચ.આ.પી. એવી વ્યટાપક શ્ેણીમટા ંસવટાસ્થ્ય સેવટાઓને આવિી લે છે કે જે તબીબી િીતે જરૂિી હો્ય. 
ઑન્ટારિઓનટા ંએક વનવટાસી તિીકે, તમટાિી પટાસે કટા્યદેસિનુ ંઑન્ટારિઓ હલેથ કટાડ્ય (ઑન્ટારિઓમટા ં
સવટાસ્થ્ય પવત્કટા) એ દશટા્યવવટા મટા્ે હોવુ ંજોઈએ કે તમે ઓ.એચ.આ.પી. દ્ટાિટા ચકૂવવટામટા ંઆવતી સવટાસ્થ્ય 
સિંટાળ સેવટાઓ મટા્ે હકદટાિ છો.

પટાત્તટા
સટામટાન્ય િીતે, ઑન્ટારિઓનટા ંએક વનવટાસી તિીકે, તમે ઓ.એચ.આ.પી. અનવ્યે પ્રટાતંી્ય િીતે િડંોળ પરંુૂ 
પટાડવટામટા ંઆવતટા સવટાસ્થ્ય આવિણ મટા્ે તમે પટાત્ તો બની શકો છો, જો તમેઃ 

• કૅનેરડ્યન નટારરિક હો, કટા્યમી વનવટાસી હો અથવટા ઑન્ટારિઓનટા ંસવટાસ્થ્ય વીમટા ધટાિટા અનવ્યે 
પ્રસથટાવપત કિેલ ઓ.એચ.આ.પી. મટા્ે પટાત્ ધિટાવતટા કૅનેડટાનટા ંનવટા આવનટાિટા જૂથોમટાનંટા ંએક જૂથ હો

• કોઈપણ 12-મટાસનટા ંસમ્યરટાળટા દિવમ્યટાન ઑન્ટારિઓમટા ં153 રદવસો મટા્ે શટાિીરિક િીતે ઉપકસથત 
હો

• પ્રટાતંમટા ંવનવટાસસથટાન સથટાવપત ક્યટા્ય પછી તટાતકટાભલક પ્રથમ 183 રદવસોમટાથંી ઓછટામટા ંઓછટા 153 
રદવસો મટા્ે ઑન્ટારિઓમટા ંશટાિીરિક િીતે ઉપકસથત હો

• ઑન્ટારિઓમટા ંતમટારંુ મખુ્ય વનવટાસસથટાન બનટાવો.

તમે ઑન્ટારિઓમટા ંવનવટાસસથટાન સથટાવપત ક્યટા્ય પછીનટા ંત્ણ મરહનટાની તટાિીખથી સટામટાન્ય િીતે ઓ.
એચ.આ.પી. આવિણ શરૂ થટા્ય છે. જો તમે નવટા અથવટા પટાછટા ફિતટા વનવટાસી હો, તો તમને િટાિપવૂ્યક 
િીતે પ્રોતસટારહત કિવટામટા ંઆવ ેછે કે જો ઓ.એચ.આ.પી.ની િટાહ જોવટાનટા ંસમ્યરટાળટા દિવમ્યટાન તમે 
ભબમટાિ પડો તો તમટાિે ખટાનરી સવટાસ્થ્ય વીમટાને ખિીદવુ ંજોઈએ.

ઑન્ટારિઓ હલેથ કટાડ્ય (ઑન્ટારિઓમટા ંસવટાસ્થ્ય પવત્કટા)
ઑન્ટારિઓ હલેથ ઈન્શ્યટૉિનસ પલટાન (ઓ.એચ.આઈ.પી.) (ઑન્ટારિઓ સવટાસ્થ્ય વીમટા ્યોજનટા) દ્ટાિટા 
ચકૂવવટામટા ંઆવતી સવટાસ્થ્ય સિંટાળ સેવટાઓ મટા્ે ઑન્ટારિઓનટા ંવનવટાસીઓ પટાત્ છે તે દશટા્યવવટા મટા્ે 
તેઓ પટાસે કટા્યદેસિનુ ંસવટાસ્થ્ય પત્ક હોવુ ંજોઈએ. એવી શિત કે પત્ક કટા્યદેસિનુ ંછે અને તમે તેને 

http://www.cdnaids.ca
http://www.ohtn.on.ca
http://www.2spirits.com
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ધિટાવો છો વીમો ઉતિટાવલે સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ સધુીની પહોંચ મેળવવટા મટા્ે કટા ંતો ફો્ો સવટાસ્થ્ય પત્ક 
અથવટા તો લટાલ અને સફેદ સવટાસ્થ્ય પત્ક સવીકૃત છે. તમટાિટા સવટાસ્થ્ય પત્કને મટાત્ સવટાસ્થ્ય સિંટાળ 
સેવટાઓ સધુીની પહોંચ મેળવવટા મટા્ે જ ઉપ્યોર કિી શકટા્ય છે. તમે જ્યટાિે સેવટાઓને પ્રટાપત કિો અથવટા 
વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (સવટાસ્થ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય)ને 
બતટાવવટાનુ ંથટા્યે તેનટા ંવસવટા્ય તમટાિો પત્ક કોઈને બતટાવશો નહીં કે સવટાસ્થ્ય પત્ક નબંિ કોઈપણ 
વ્યક્તને આપશો નહીં વસવટા્ય કે તે સવટાસ્થ્ય સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટા વ્યક્તને બતટાવવટા બટાબતે હો્ય.

તમટાિટા ફો્ો હલેથ કટાડ્ય (ફો્ો સવટાસ્થ્ય પત્ક) પટાસે એવી સમટાચપતની તટાિીખ હો્ય છે કે જે તમટાિટા 
જનમરદવસ સટાથ ેમેળ ખટાતો હો્ય. તમટાિે તમટાિટા પત્કને નવીકિણ કિવટા મટા્ે સવવશિસઑન્ટારિઓ કેંદ્ની 
મલુટાકટાત લેવટાની જરૂિ પડશ ેઅને અન્ય ફો્ો લેવિટાવવટાનો િહશે.ે ફો્ો હલેથ કટાડસ્ય (ફો્ો સવટાસ્થ્ય 
પત્કો) મટા્ેની રિનયઅૂલ નોર્સો (નવીકિણ સચૂનટાઓ) તમટાિટા પત્કની સટામે દશટા્યવટાતી સમટાચપતની 
તટાિીખ કિતટા ંઅંદટાજે બે મરહનટા પહલેટા ંમેઈલ કિવટામટા ંઆવ ેછે, પિં્ ુતમે આ સમટાચપતની તટાિીખ કિતટા ં
પહલેટા ંછ મરહનટા સધુી નવીકિણ કિટાવી શકો છો. લટાલ અને સફેદ સવટાસ્થ્ય પત્કો સમટાચપતની તટાિીખ 
ધિટાવતટા નથી. જો તમે 80 અથવટા વધ ુવષ્યની વ્યનટા ંહો, તો તમટાિી પટાસે મેઈલ દ્ટાિટા નવીકિણ 
કિવટાનો વવકલપ છે, પિં્ ુતમટારંુ નવુ ંસવટાસ્થ્ય પત્ક તમટાિો ફો્ો કે સહીને સટામેલ નહીં કિે.

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/exi2

શુ-ંશુ ંઆવિી લેવટામટા ંઆવ ેછે
• ભચરકતસક સેવટાઓઃ તમટાિટા ભચરકતસકો દ્ટાિટા પિૂી પટાડવટામટા ંઆવનટાિ તમટામ તબીબી િીતે જરૂિી વીમો 

ઉતિટાવલે સેવટાઓ મતં્ટાલ્ય આવિી લે છે. જો તમે મલુટાકટાત ચકૂી જાવ અથવટા તમટારંુ સવટાસ્થ્ય પત્ક 
કટા્યદેસિનુ ંન હો્ય તો ભચરકતસકો ભબનવીમટાકૃત સેવટાઓ (જેમ કે જરૂિી બીમટાિીની નોંધ) મટા્ે તમને 
ભબલ (ખચ્ય-વસલૂટાત) આપી શકે છે.

• અન્ય સવટાસ્થ્ય સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટાઓ તિફથી સેવટાઓઃ પટૉરડઆરરિસટસ (હટાથ, પર, વરેિેની 
ઉપચટાિ પધિવતનટા ંવનષણટાત) દ્ટાિટા પિૂી પટાડવટામટા ંઆવતી સેવટાઓ ઓ.એચ.આ.પી. અનવ્યે આંવશક 
િીતે આવિી લેવટામટા ંઆવ ેછે. અન્ય સવટાસ્થ્ય સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટાઓની સેવટાઓ, જેમ કે અંર 
વ્યટા્યટામ ભચરકતસકો, મટા્ેનો તમટાિે પણૂ્ય અથવટા આંવશક ખચ્ય ચકૂવવટાની જરૂિ પડી શકે છે. અન્ય 
સવટાસ્થ્ય સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટાઓ દ્ટાિટા પિૂી પટાડવટામટા ંઆવતી સેવટાઓ બટાબતે જો તમટાિે પ્રશ્ો 
હો્ય, તો વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (સવટાસ્થ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ં
કટા્યટા્યલ્ય)નો સપંક્ય કિો.

• હટૉકસપ્લમટા ંદટાતંને લરતી સેવટાઓઃ જ્યટાિે હટૉકસપ્લમટા ંકિવટામટા ંઆવતી હો્ય ત્યટાિે કે્લીક દટાતંની 
શસ્તરક્ર્યટા મટા્ે ઓ.એચ.આ.પી. ચકૂવણી કિે છે. તમટાિે દંત ભચરકતસકનટા ંકટા્યટા્યલ્યમટા ંવન્યવમત દટાતંને 
લરતી સેવટાનટા ંખચ્ય મટા્ેની ચકૂવણી કિવી જ પડે.

• આંખોની સિંટાળઃ 20ની નીચે અને 65 વષ્યથી વધ ુવ્યનટા ંલોકો મટા્ે વટાવષશિક આંખનટા ંપિીક્ણને 
આવિી લેવટા્ય છે. ઓ.એચ.આ.પી.-વીમો ઉતિટાવલે આંખનુ ંપિીક્ણ પ્રટાપત કિવટા મટા્ે અમકુ 
કસથવતઓ ધિટાવતટા 20-64ની વ્ય ધિટાવતટા દદદીઓ પોત-પોતટાનટા ંઑપ્ોમેરરિસ્ {દૃકષ્વમવતજ્ો (નેત્ 
તદન્યો)} અથવટા ભચરકતસક પટાસે સીધટા જ જઈ શકે છે. વધ ુજાણવટા મટા્ે તમટાિટા પ્રટાથવમક સવટાસ્થ્ય 
સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટાઓ સટાથ ેવટાત કિો. જો તમે ઑન્ટારિઓ રડસભબભલર્ સપો ્્ય  પ્રોગ્ટામ 
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(ઑન્ટારિઓ અશ્તતટા આધટાિરૂપ કટા્ય્યક્રમ), ઑન્ટારિઓ વક્યસ (ઑન્ટારિઓનટા ંકટા્યષો) અથવટા ફવૅમલી 
બેવનરફટસ પ્રોગ્ટામ (કૌટંુભબક લટાિ મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ) અનવ્યે સહટા્યતટા પ્રટાપત કિી િહ્ટા હો, તો દિ બે 
વષષે એક વટાિ મટા્ે તમે વન્યવમત આંખનટા ંપિીક્ણો મટા્ે આવિી લેવટામટા ંઆવો છો.

• નટૉથ્યન્ય હલેથ રૅિવલ ગ્ટાન્ઃ જો તમે ઉતિિી્ય ઑન્ટારિઓમટા ંિહતેટા હો અને વવશષેતટા તબીબી સિંટાળ 
મટા્ે તમટાિે લટાબંટા અંતિોની મસુટાફિી કિવટાની જરૂિ પડે તો, તમે કદટાચ આ અનદુટાન મટા્ે પટાત્ હોઈ 
શકો છો.  
1-800-461-4006

• કૅનેડટાનટા ંઅન્ય પ્રટાતંો અને પ્રદેશોમટા ંસેવટાઓઃ સમગ્ કૅનેડટામટા ંતમટાિટા ઑન્ટારિઓ હલેથ (ઑન્ટારિઓમટા ં
સવટાસ્થ્ય) આવિણનટા ંલટાિોનો ઉપ્યોર કિી શકટા્ય છે. તમે જેની મલુટાકટાત લઈ િહ્ટા છો તે પ્રટાતં 
અથવટા પ્રદેશ સટામટાન્ય િીતે ઑન્ટારિઓને સીધુ ંજ ભબલ (ખચ્ય-વસલૂટાત) કિશ.ે જો તમે કૅનેડટાનટા ં
અન્ય િટારમટા ંતમે પ્રટાપત કિી હો્ય તેવી સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ મટા્ે ચકૂવણી કિવટાની આવ ેતો વળતિ 
મટા્ેની રણનટા થવટા મટા્ે તમટાિટા સથટાવનક મતં્ટાલ્યનટા કટા્યટા્યલ્ય પિ તમટાિી પહોંચોને સમવપશિત કિો. 
ઔષધવનમટા્યતટાઓ પટાસેથી વપ્રકસક્રપશન ડ્ગસ (ઔષધવનદદે વશત દવટાઓ), ગહૃ સિંટાળ સેવટાઓ, 
એમબયલુનસ (ઘટા્યલ કે મટાદંટા વ્યક્તઓ મટા્ેની રટાડી) સેવટાઓ તેમજ અન્ય પ્રટાતંો અને પ્રદેશોમટા ંપિૂી 
પટાડવટામટા ંઆવતી લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ સેવટાઓને આવિી લેવટાતી નથી. 

• કૅનેડટા બહટાિની સેવટાઓઃ કૅનેડટાની બહટાિ મસુટાફિી કિતટા લોકો મટા્ે મતં્ટાલ્ય અચટાનક આવેલી 
સકં્ટાવસથટાની સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ મટા્ે એક સ્ુયોજજત દિની ચકૂવણી કિે છે. એમબયલુનસ (ઘટા્યલ કે 
મટાદંટા વ્યક્તઓ મટા્ેની રટાડી) સેવટાઓને આવિી લેવટામટા ંઆવતી નથી. જો તમે કૅનેડટાની બહટાિ 
મસુટાફિી કિી િહ્ટા હો, તો તમને વધટાિટાનટા ંવીમટાની ખિીદી કિવટા મટા્ે પ્રોતસટારહત કિવટામટા ંઆવ ેછે 
કટાિણ કે વવદેશમટા ંપિૂી પટાડવટામટા ંઆવતી ઘણી અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાની સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ 
ઓ.એચ.આ.પી. કદટાચ ચકૂવણી કિી શકે તેનટા ંકિતટા ંપણ ઘણી વધ ુખચટા્યળ હો્ય છે.

મેડસચેક (MedsCheck)
વવનટા મલૂ્યનો આ કટા્ય્યક્રમ તમટાિી દવટા-ભચઠ્ી, ઓવિ ધ કટાઉન્િ (ડટૉ્્િની દવટા-ભચઠ્ી વવનટા કટા્યદેસિ 
વચેી શકટા્ય તેવી દવટાઓ) અને વવૈકચલપક દવટાઓ એકબીજાને કદટાચ અસિ કિતી હશ ેકે કેમ તે જાણવટા 
મટા્ે ઔષધવનમટા્યતટા સટાથ ેવટાવષશિક 20 થી 30 વમવન્ની ચચટા્ય કિવટા મટા્ેની અનસુભૂચ ્યોજવટા દે છે. જો 
તમે ઑન્ટારિઓનટા ંવનવટાસી હો અને દીઘ્યકટાલીન કસથવત મટા્ે ઓછટામટા ંઓછી ત્ણ વનધટા્યરિત દવટાઓ લેતટા 
હો, તો તમટાિી તમટામ દવટાઓ બટાબતે કેવી િીતે સિંટાળ લેવી તે જાણવટા મટા્ે મેડસચેક તમને મદદ કિી 
શકે છે. જે-જે ઑન્ટારિઓનટા ંલોકો મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)થી પીડટાઈ િહ્ટા છે, લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ 
િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોનટા ંવનવટાસીઓ મટા્ે અને જે-જે લોકો ઔષધશટાળટાની મલુટાકટાત લેવટા મટા્ે અસમ્યથ છે 
તેઓ મટા્ે પણ મેડસચેક કટા્ય્યક્રમો છે.

વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (સવટાસ્થ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) 
1-866-255-6701 
TTY: 1-800-387-5599 
www.ontario.ca/medscheck
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ઑન્ટારિઓ ડ્ર બેવનરફ્ (ઓ.ડી.બી.) પ્રોગ્ટામ (ઑન્ટારિઓમટા ંદવટાનટા ં
લટાિનો કટા્ય્યક્રમ)
જો તમે 65 અથવટા વધ ુવષ્યની વ્યનટા ંહો, અને કટા્યદેસિનુ ંસવટાસ્થ્ય પત્ક ધિટાવતટા હો, તો તમે ઓ.
ડી.બી.નટા ંકટા્ય્યક્રમ મટા્ે પટાત્ છો. તમટાિે આવિણ મટા્ે અિજી કિવટાની જરૂિ નથી. જો વમવનસરિી ઑફ હલેથ 
ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (સવટાસ્થ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) પટાસે તમટારંુ સટાચુ ંમેઈભલંર 
અડ્ેસ (્પટાલ િવટાનરી સિનટામુ)ં તો તમે 65 વષ્ય પણૂ્ય કિો તેનટા ંબે મરહનટા પહલેટા ંતમટાિી ઓ.ડી.બી.ની 
પટાત્તટા વવશ ેજાણ કિતો એક પત્ પ્રટાપત કિશો. 

તમે 65 વષ્ય પણૂ્ય કિો પછી મરહનટાનટા ંપ્રથમ રદવસથી તમટાિટા લટાિો શરૂ થશ.ે એ તબકે્ તમે ફ્ત 
તમટાિી દવટા-ભચઠ્ી અને તમટાિટા સવટાસ્થ્ય પત્કને લઈ ઔષધશટાળટા જઈને ઔષધવનમટા્યતટાને કહો કે તમે 
ઓ.ડી.બી.નટા ંકટા્ય્યક્રમ મટા્ે પટાત્ છો. તમટાિટા ઔષધવનમટા્યતટા સિકટાિની હલેથ ને્વક્ય વસસ્મ (સવટાસ્થ્ય 
મટાળખટાનંી પધિવત) પિ તમટાિી પટાત્તટાની ચકટાસણી કિશ.ે જો તમે સિનટામુ ંબદલટાવો, તો તમટાિે 
મતં્ટાલ્યને જાણ કિવી જ પડે. તમે તમટાિટા સિનટામટાનંે www.ontario.ca/addresschange કસથત 
ઑનલટાઈન અથવટા સવવશિસઑન્ટારિઓ કેંદ્ કસથત અદ્યવનત કિી શકો છો.

સહ-ચકૂવણીઓ અને કપટાતપટાત્ો 
ઓ.ડી.બી. લટાિનુ ંવષ્ય પહલેી ઑરસ્થી શરૂ થટા્ય છે. મો્ટા િટારનટા ંવરિષ્ો પોતટાની ઔષધશટાળટા કસથત 
દવટા-ભચઠ્ી ઔષવધનટા ંખચટા્યઓ (કપટાતપટાત્)નટા ંપ્રથમ $100 ની ચકૂવણી કિશે. મટાન્ય દવટા-ભચઠ્ીનટા ં
ઉતપટાદનોની ખિીદી કિવટા દ્ટાિટા તમે તમટાિટા કપટાતપટાત્ની ચકૂવણી કિી શકો છો. એક વટાિ કપટાતપટાત્ની 
ચકૂવણી થઈ જા્ય એ્લે િિવટામટા ંઆવલે (સહ-ચકૂવણી) પ્રત્યેક મટાન્ય દવટા-ભચઠ્ી મટા્ે વરિષ્ોને ત્યટાિ 
પછી $6.11 જે્લી ચકૂવણી કિવટાનુ ંકહવેટામટા ંઆવશ.ે

વસવન્યસ્ય કો-પેમેન્ પ્રોગ્ટામ (વરિષ્ો મટા્ેની સહ-ચકૂવણીનો કટા્ય્યક્રમ) અનવ્યે, ઓછી આવક ધિટાવતટા 
વરિષ્ો પણ પોતટાનુ ંકપટાતપટાત્ જ્ ુ ંકિવટા તેમજ મટાન્ય ઉતપટાદન મટા્ેની દવટા-ભચઠ્ીને િિવટા મટા્ે 
પોતટાની સહ-ચકૂવણી $2.00 જે્લી ઘ્ટાડી શકે છે. તમટાિે આ કટા્ય્યક્રમ મટા્ે અિજી કિવટાની જરૂિ પડે છે. 
અિજીનટા ંસ્ મટા્ે, તમટાિી સથટાવનક ઔષધશટાળટાને પછૂો, 1-800-575-5386 પિ કટૉલ કિો અથવટા www.
ontario.ca/ru6 ની મલુટાકટાત લો.

શુ-ંશુ ંઆવિી લેવટામટા ંઆવ ેછે
ઓ.ડી.બી. કટા્ય્યક્રમ 3,800થી વધ ુદવટા-ભચઠ્ી ઔષધ ઉતપટાદનોનટા ંમો્ટા િટારનટા ંખચટા્યને આવિી લે છે, 
જેમટા ંકે્લટાકંને ઑન્ટારિઓ ડ્ર બેવનરફ્ ફટૉમયુ્યલરિ/કમપરૅિર્વ ડ્ર ઇનડે્સ (ઔષવધ લેવટાનટા ંલટાિ મટા્ે 
દવટાનટા ંઓસરડ્યટાનંી સભૂચ/્લુનટાતમક ઔષવધ મટા્ેની અનકુ્રમભણકટા)મટા ંસભૂચત કિવટામટા ંઆવ્યટા ંછે. લટા્યક 
બનવટા મટા્ે, ઑન્ટારિઓનો ડટૉ્્િ અથવટા અન્ય અવધકૃત દવટા-ભચઠ્ી લખી આપનટાિ વ્યક્તએ ઔષવધઓ 
મટા્ેની દવટા-ભચઠ્ી લખી આપી હોવી જોઈએ અને તમટાિે તેને એવટા અવધકૃત ઑન્ટારિઓની 
ઔષધશટાળટામટાથંી અથવટા ઑન્ટારિઓનટા ંડટૉ્્િ પટાસેથી ખિીદવી જોઈએ કે જેની પટાસે દવટા-ભચઠ્ી ઔષધ 
ઉતપટાદનોને વચેવટાનો પિવટાનો હો્ય અને તે મતં્ટાલ્યની હલેથ ને્વક્ય વસસ્મ (સવટાસ્થ્ય મટાળખટાનંી 
પધિવત) સટાથ ેજોડટા્યેલ હો્ય.
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ઓ.ડી.બી. કટા્ય્યક્રમ દ્ટાિટા નીચે મજુબનટા ંઉતપટાદનોને આવિી લેવટામટા ંઆવ્યટા ંનથીઃ

• એવી દવટા-ભચઠ્ી ઔષવધઓ કે જેને તમે ઑન્ટારિઓ બહટાિથી ખિીદો

• જો ડટૉ્્િ મતં્ટાલ્યની હલેથ ને્વક્ય વસસ્મ (સવટાસ્થ્ય મટાળખટાનંી પધિવત) સટાથે જોડટા્યેલ ન હો્ય તો 
એવી દવટા-ભચઠ્ી ઔષવધઓ કે જેને તમે તમટાિટા ડટૉ્્િનટા ંકટા્યટા્યલ્યેથી ખિીદો

• વપચકટાિીઓ અને અન્ય મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)ને લરતટા પિુવ્ટાઓ, જેમ કે, લટાકનસટસ (દટા્તિનટા ં
નસતિો) અને ગલકૂોમી્સ્ય (શક્યિટામટાપકો), આંખોનટા ંચ્શમટા, દટાતંનટા ંબનટાવ્ી ચોખ્ટા,ં શ્વણસહટા્યક 
સટાધનો અથવટા ઘ ૂં્ ણોમટા ંસકંોચન.

એકદમ વવશેષ રકસસટાઓમટા,ં ઇ્સેપશનલ ઍ્સેસ પ્રોગ્ટામ (અપવટાદરૂપ પ્રવશે કટા્ય્યક્રમ) કદટાચ એવટા 
ઔષવધઓને આવિી લઈ શકે છે કે જે મટાન્ય ઓ.ડી.બી.ની સભૂચમટા ંનથી. તમટાિટા વતિી ડટૉ્્િે આ કટા્ય્યક્રમ 
મટા્ે અિજી કિવી જોઈએ.

મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)નટા પિીક્ણ મટા્ેનટા ંએજનટસ
આ એવટા ઉતપટાદનો છે કે જેને મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)વટાળટા દદદીઓ પોતટાનટા ંપેશટાબમટા ંબલડ શરુિનટા ં
સતિો અને કી્ોન (ચિબીયુ્ ત તેજાબની ચ્યટાપચ્યનટા ંિટારરૂપે સટામટાન્ય િીતે ્યકૃત દ્ટાિટા ઉતપન્ન થ્ ુ ં
સેંકનદ્્ય સ્ંયોજન)નટા ંસતિોનુ ંપિીક્ણ કિટાવવટા મટા્ે ઉપ્યોરમટા ંલે છે. જો ઓ.ડી.બી. કટા્ય્યક્રમ વડે તમે 
આવિણ મટા્ે પટાત્ હો, મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ) ધિટાવતટા હો તેમજ ઑન્ટારિઓનટા ંડટૉ્્િ પટાસેથી મટાન્ય 
મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)નટા પિીક્ણમટા ંઅસિકટાિક વસ્ ુમટા્ેની દવટા-ભચઠ્ી ધિટાવતટા હો, તો મતં્ટાલ્યની 
મટાન્ય સભૂચમટા ંમધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)નટા પિીક્ણમટા ંઅસિકટાિક વસ્ઓુ મટા્ેનટા ંખચટા્યઓને આ કટા્ય્યક્રમ 
આવિી લે છે.

ઑન્ટારિ્યો ડ્ર બેવનરફ્ પ્રોગ્ટામ (ઑન્ટારિ્યોમટા ંદવટાનટા ંલટાિનો કટા્ય્યક્રમ) 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/h8h

દટાતંની કટાળજી
િલે તમટાિે દટાતંનટા ંડટૉ્્િનટા ંકટા્ય્યલ્યમટા ંવન્યવમત દટાતંને લરતી સેવટાઓનટા ંખચ્ય મટા્ે ચકૂવણી કિવી 
પડે, ઓ.એચ.આ.પી. એવી કે્લીક દંત શસ્તરક્ર્યટાને આવિી લે છે કે જે તબીબી જરૂરિ્યટાત દ્ટાિટા 
હટૉકસપ્લમટા ંપિૂી પડટાવવી જોઈએ. જો તમે લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોનટા ંવનવટાસી હો, તો 
પ્રવશે મેળવવટાની સટાથ ેતમટાિટા દટાતંોનુ ંમલૂ્યટાકંન કિવટામટા ંઆવશ ેઅને તમે લટા્યકટાત ધિટાવતટા દટાતંનટા ં
વ્યવસટા્યીઓ દ્ટાિટા ફી-ફટૉિ-સવવશિસ (અલરથી ફી લઈને અપટાતી સેવટાઓ)નટા ંધોિણે ચટાલી િહલેી મખુની 
સિંટાળ પ્રટાપત કિી શકશો. જો તમટાિી સસંથટા દ્ટાિટા પિૂી પટાડવટામટા ંન આવતી હો્ય તેવી સટાિવટાિ અથવટા 
સેવટાઓની તમટાિે જરૂિ હો્ય, તો તમટાિી પસદંરી મજુબનટા ંદટાતંનટા ંડટૉ્્િ અથવટા અન્ય વ્યવસટા્યીને 
િલટામણ કિટાશે. તમટાિે અથવટા તમટાિટા પ્રવતવનવધએ આ સેવટાઓને અવધકૃત બનટાવીને તેને મટા્ેની 
ચકૂવણી કિવી જોઈએ.

દટાતંની કટાળજી મટા્ે કે્લીક નરિપટાભલકટાઓએ ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ો મટા્ે નટાણટાકંી્ય સહટા્ય પિૂી 
પટાડવી જોઈએ. તમટાિટા નરિપટાભલકટાનટા,ં પ્રટાદેવશક અથવટા જીલલટાનટા ંકટા્યટા્યલ્યોમટા ં2-1-1 પિ કટૉલ કિવટા 
દ્ટાિટા તમે વધ ુજાણી શકો છો.
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વધમુટા,ં યવુનવવસશિ્ી ઑફ ્ટૉિોન્ો, જ્યોજિ બ્રટાઉન અને વસે્ન્ય યવુનવવસશિ્ી કસથત દટાતં મટા્ેનટા ંવશક્કો એવી 
ફી લઈને દટાતંને લરતી સેવટાઓ પિૂી પટાડે છે કે જે ખટાનરી દટાતંનટા ંડટૉ્્િો કિતટા ંસટામટાન્ય િીતે ઘણી 
ઓછી હો્ય છે. વધ ુમટારહતી મટા્ે www.dentistry.utoronto.ca/patient-clinics,  
www.georgebrown.ca/wave/dentalclinic અથવટા તો  
www.schulich.uwo.ca/dentistry/dental_clinics/docs ની મલુટાકટાત લો.

ઑન્ટારિઓ ડેન્લ અસોવસએશન (ઑન્ટારિઓ દંત મડંળ) વરિષ્ો મટા્ે મખુને લરતટા સવટાસ્થ્ય બટાબતે 
સચૂનો પિૂટા પટાડે છે અને તમટાિટા ક્ેત્મટા ંદટાતંનટા ંડટૉ્્િને શોધવટામટા ંતમટાિી મદદ કિી શકે છે. વધ ુ
જાણવટા મટા્ે www.youroralhealth.ca/seniors97 અને www.youroralhealth.ca/find-a-dentist24 ની 
મલુટાકટાત લો. 

સહટા્યક ઉપકિણોનો કટા્ય્યક્રમ
જો તમે લટાબંટારટાળટાની શટાિીરિક અક્મતટા ધિટાવતટા ઑન્ટારિઓનટા ંવનવટાસી હો, તો તમને વધ ુ
સવતતં્તટાથી જીવવટાની મદદ કિવટા મટા્ે વ્યક્તરત સહટા્યક ઉપકિણો પ્રત્યે આ કટા્ય્યક્રમમટાથંી િડંોળની 
સહટા્ય પ્રટાપત કિવટા મટા્ે તમે પટાત્ હોઈ શકો છો. જેને લટાબંટારટાળટાની શટાિીરિક અક્મતટા છે એવટા 
કટા્યદેસિનુ ંઑન્ટારિઓનુ ંસવટાસ્થ્ય પત્ક ધિટાવનટાિ કોઈપણ ઑન્ટારિઓનો વનવટાસીને જો છ મરહનટા 
અથવટા વધ ુમટા્ે ઉપકિણનટા ંઉપ્યોરની જરૂિ હો્ય તો તે િડંોળ સહટા્ય મટા્ે અિજી કિી શકે છે. પ્રત્યેક 
ઉપકિણનટા ંવર્ય પટાસે એવી ચોક્સ પટાત્તટાની જરૂરિ્યટાતો છે કે જેને સતંોષટાવી જ પડે.

સહટા્યક ઉપકિણોનો કટા્ય્યક્રમ સટાધનસટામગ્ીનટા ં75 ્કટા જે્લટા ખચ્ય મટા્ેની ચકૂવણી કિે છે, જેમ કે, 
પવૈડટાવંટાળી ખિુશીઓ, શ્વસની્ય ઉપકિણો અને વવૈવવધ્યપણૂ્ય બનટાવ્ી ઑથથૉર્ક (અંર અથવટા કિોડિજજુ 
મટા્ે કૃવત્મ આધટાિ અથવટા પટ્ો) ઉપકિણો, જેમટા ંપર અને પરની ઘ ૂં્ ીમટા ંઑથથૉવસસો (ઑથથૉર્ક, અંર 
અથવટા કિોડિજજુ મટા્ે કૃવત્મ આધટાિ અથવટા પટ્ો)નો સમટાવેશ થટા્ય છે. શ્વણસહટા્યક સટાધનો જેવટા 
અન્ય ઉપકિણો મટા્ે કટા્ય્યક્રમ એક વન્યત િકમનો ફટાળો આપે છે. વરિષ્ો મટા્ે ઑસ્ટૉવમ (શટાિીરિક 
બરટાડોની નટાબદૂી મટા્ે એવી શસ્તરક્ર્યટાની પધિવત કે જે કૃવત્મ મખુનુ ંસજિન કિે છે), સતન િોપણો, સો્ય 
અને વપચકટાિીઓનટા ંપિૂવ્ટાઓ સબંધેં, કટા્ય્યક્રમ વ્યક્તને જ સીધુ ંઅનદુટાન ચકૂવશ.ે

65 વષ્ય અથવટા વધ ુવ્ય ધિટાવતટા વરિષ્ો મટા્ે તેમજ સટામટાજજક સહટા્ય પિ હો્ય તેવી 64 વષ્ય અથવટા 
ઓછી વ્ય ધિટાવતી વ્યક્તઓ, જેઓ સટામટાજજક સહટા્ય પિ વનિ્યિ હો્ય, અને કટા ંતો  લટાબંટારટાળટાની 
સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિમટા ંવનવટાસ કિતટા હો્ય અથવટા જેઓ કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની 
સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) (સી.સી.એ.સી.) વડે વ્યટાવસટાવ્યક સેવટાઓ પ્રટાપત કિી િહ્ટા હો્ય, તેમનટા 
મટા્ે ધ અવસકસ્વ રડવટાઈવસઝ પ્રોગ્ટામ (સહટા્યક ઉપકિણો મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ) હોમ ઑક્સજન થિેટાપી 
ઈક્વપમેન્ (ઘિે પ્રટાણવટાય ુપિૂો પટાડતી ભચરકતસટા સટામગ્ી) તેમજ સબંધંક સેવટાઓ મટા્ે મટાવસક િિપટાઈ 
દિનટા ં100 ્કટાની ચકુવણી કિે છે.

વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (સવટાસ્થ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) 
1-800-268-6021 
TTY: 1-800-387-5559 
adp@ontario.ca 
www.health.gov.on.ca/adp

http://www.youroralhealth.ca/seniors97
http://www.youroralhealth.ca/find-a-dentist24
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ઍમબયલુનસ સેવટાઓ
જો તમટાિી પટાસે કટા્યદેસિનુ ંસવટાસ્થ્ય પત્ક હો્ય અને ઉપચટાિ કિતટા ડટૉ્્િ દ્ટાિટા ઍમબયલુનસને તબીબી 
િીતે આવ્શ્યક રણવટામટા ંઆવી હો્ય, તો ઑન્ટારિઓ વચચેની બે તબીબી સસંથટાઓ વચચેની ઍમબયલુનસ 
ખેપો મટા્ે (દટાખલટા તિીકે, બે હટૉકસપ્લો વચચે) તમને ભબલ કિવટામટા ંનહીં આવ,ે પિં્ ુતમટાિટા ઘિ અને 
હટૉકસપ્લ વચચેનટા ંઍમબયલુનસ ખેપ મટા્ે તમટાિે નજીવી ફી મટા્ેનુ ંભબલ ચકૂવવટાનુ ંઆવશ.ે જો તમે 
સટામટાજજક સહટા્ય અથવટા કે્લીક ઘિ સિંટાળ સેવટાઓ મેળવી િહ્ટા હો અથવટા તો પ્રટાતંી્ય િીતે િડંોળ 
અપટા્યેલ સવટાસ્થ્ય સિંટાળ ઘિ, જેમ કે, લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિમટા ંિહતેટા હો, તો તમટાિે 
આ ફી ચકૂવવટાની જરૂિ નથી. 

જો ઉપચટાિ કિતટા ડટૉ્્િ દ્ટાિટા ઍમબયલુનસ ખેપને તબીબી િીતે આવ્શ્યક રણવટામટા ંન આવી હો્ય, 
અથવટા તમે કટા્યદેસિનુ ંઑન્ટારિઓ હલેથ કટાડ્ય (ઑન્ટારિઓમટા ંસવટાસ્થ્ય પવત્કટા) ધિટાવતટા ન હો, તો 
તમટાિે પ્રત્યેક જમીન પિની ઍમબયલુનસ ખેપ મટા્ે તમટાિે ઍમબયલુનસ સેવટા સહ-ચકૂવણી ખચ્યનટા ં$240 
મટા્ેનુ ંભબલ ચકૂવવટાનુ ંિહશે ેઅથવટા તો હવટાઈ ઍમબયલુનસ ખેપનો વટાસતવવક ખચ્ય ચકૂવવટાનો આવશ.ે

ઑન્ટારિઓનટા ંિીજનલ જેરિઍરરિક પ્રોગ્રૅમસ (આિ.જી.પીઝ.) (પ્રટાદેવશક 
વધૃિ મટા્ેનટા ંકટા્ય્યક્રમો)
જે-જે મો્ી ઉંમિનટા ંપખુતવ્યો ઘણીબધી અને ગ ૂચંવણિિી જરૂરિ્યટાતો ધિટાવે છે તેઓમટા ંબીમટાિી અને 
અક્મતટાની સટાિવટાિ કિવટાની મદદ મટા્ે આિ.જી.પીઝ. વવશેવષત વધૃિો મટા્ેની સેવટાઓ પિૂી પટાડે છે. 
પ્રટાથવમક સિંટાળ ભચરકતસકો, સમદુટા્ય સવટાસ્થ્યનટા ંવ્યવસટા્યીઓ અને અન્યોં સટાથ ેસહ્યોર સટાધીને કટામ 
કિવટામટા ંઆ કટા્ય્યક્રમો મો્ટા િટારનટા ંદુબ્યળ અને સવંદેનશીલ વરિષ્ોની જરૂરિ્યટાતોને સતંોષ આપવટાનો 
પ્ર્યટાસ કિે છે. આ સેવટાઓ વવશેની મટારહતી મટા્ે, નીચે મજુબની સપંક્ય મટારહતીને જુઓ.

• ઑન્ટારિઓનટા ંિીજનલ જેરિઍરરિક પ્રોગ્રૅમસ (પ્રટાદેવશક વધૃિ મટા્ેનટા ંકટા્ય્યક્રમો): www.rgps.on.ca

• આિ.જી.પી. ઑફ ્ોિોન્ોઃ 416-480-6026, www.rgp.toronto.on.ca

• સપેશલટાઈઝડ જેરિઍરરિ્સ સવવશિવસઝ (સટાઉથ ઈસ્ ઑન્ટારિઓ): www.sagelink.ca

• આિ.જી.પી. ઑફ ઈસ્ન્ય ઑન્ટારિઓ (ઓ્ટાવટા): 613-761-4458, www.rgpeo.com

• આિ.જી.પી. સેનરિલ (હવેમલ્ન): 905-777-3837 (એ્સ્ેનશન 12436), www.rgpc.ca

• સપેશલટાઈઝડ જેરિઍરરિ્સ સવવશિવસઝ (સટાઉથ વસે્ ઑન્ટારિઓ): 519-685-4000 (એ્સ્ેનશન 
44028), www.sjhc.london.on.ca/specializedgeriatrics

મટાનવસક સવટાસ્થ્ય અને વ્યસનો
વવશવેષત વધૃિો મટા્ેનટા ંમટાનવસક સવટાસ્થ્ય સધુી પહોંચવટા મટા્ેનટા ંકટા્ય્યક્રમો
જે વરિષ્ો રિંીિ મટાનવસક બીમટાિી ધિટાવતટા હો્ય તેઓને ઉપિટાતં તેમનટા ંકુટંુબીજનોને અને સેવટા પિૂી 
પટાડનટાિટાઓને આ કટા્ય્યક્રમો મલૂ્યટાકંન, સલટાહ, સટાિવટાિ અને વશક્ણ પરંુૂ પટાડે છે. મો્ટા િટારનટા ં
રકસસટાઓમટા,ં મટાનવસક બીમટાિી ધિટાવતટા વરિષ્ો અથવટા તેમનટા ંકુટંુબીજનો આ કટા્ય્યક્રમો સધુી કટા ંતો સીધી 
પહોંચ જ મેળવી શકે છે અથવટા તેનો એક પટારિવટારિક ડટૉ્્િ વડે સદંિ્ય લઈ શકટા્ય છે. તમટાિટા 
વવસતટાિમટા ંકટા્ય્યક્રમને શોધવટા મટા્ે, તમટાિટા પટારિવટારિક ડટૉ્્િનો સપંક્ય કિો.

http://www.rgps.on.ca
http://www.rgp.toronto.on.ca
http://www.sagelink.ca
http://www.rgpeo.com
http://www.rgpc.ca
http://www.sjhc.london.on.ca/specializedgeriatrics
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હટૉકસપ્લોમટા ંઅંદિનટા ંદદદીઓ અને બહટાિનટા ંદદદીઓની સેવટાઓ
સમગ્ પ્રટાતંમટા ંમો્ટા િટારની સટામટાન્ય હટૉકસપ્લો પટાસે એવી ઈન પેશન્ (હટૉકસપ્લમટા ંિહીને ઉપચટાિ 
પટામતો દદદી) મનોિોરને લરતી પથટાિીઓ છે કે જે મટાનવસક બીમટાિી ધિટાવતટા લોકોમટા ંતીવ્ર, ટૂંકટા 
રટાળટાની સટાિવટાિ પિૂી પટાડે છે. અનેક પ્રટાતંી્ય મનોિોર-સબંધંી હટૉકસપ્લો તેમજ વવશષે મનોિોર 
ભચરકતસક મટા્ેની હટૉકસપ્લો એવી ઈન પેશન્ (હટૉકસપ્લમટા ંિહીને ઉપચટાિ પટામતો દદદી) પથટાિીઓ 
ધિટાવ ેછે કે જે લટાબંટારટાળટાની હટૉકસપ્લમટા ંદટાખલ થવટાની જરૂરિ્યટાતોવટાળટા રિંીિ મટાનવસક બીમટાિી 
ધિટાવતટા વરિષ્ો મટા્ે સટાિવટાિ પિૂી પટાડે છે. આવી અનેક સસંથટાઓ પટાસે મટાનવસક બીમટાિી ધિટાવતટા 
વરિષ્ો મટા્ે આઉટપેશન્ (બહટાિનો િોરી, હટૉકસપ્લનો બહટાિનો દિદી) મનોિોર મટા્ેનટા ંકટા્ય્યક્રમો પણ 
છે, કે જેમટા ંસવટાિનટા ંિટારનટા ંસટાિવટાિ મટા્ેનટા ંકટા્ય્યક્રમો અને આઉટપેશન્ ભચરકતસટાલ્યોનો પણ સમટાવશે 
થટા્ય છે.

જો મનોિોર ભચરકતસટા સબધંી અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાનો રકસસો હો્ય, તો તમટાિી સૌથી નજીક આવલે 
હટૉકસપ્લનટા ંઅચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાનટા ંખટાતટાનંો સપંક્ય કિો અથવટા જાવ.

વરિષ્ો મટા્ે હટૉકસપ્લ-આધટારિત મનોિોર ભચરકતસક સેવટાઓ સધુીની પહોંચ મેળવવટા મટા્ે, તમટાિટા 
પટારિવટારિક ડટૉ્્િનો સપંક્ય કિો.

કે્લટાકં કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્સ્ય (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્ો) વરિષ્ો મટા્ે મટાનવસક 
સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ મટા્ેની પણ તક આપી શકે છે.

કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

સેન્િ ફટૉિ અરડ્શન ઍનડ મેન્લ હલેથ (વ્યસન અને મટાનવસક સવટાસ્થ્ય મટા્ેનુ ંકેંદ્) 
(સી.એ.એમ.એચ.)
સી.એ.એમ.એચ. એ કૅનેડટાની અગ્રણ્ય વ્યસન અને મટાનવસક સવટાસ્થ્ય મટા્ેની સસંથટા છે કે જે વ્યસન 
અથવટા મટાનવસક બીમટાિીથી પીડટાઈ િહલેટા લોકો મટા્ે એક સવ્યગ્ટાહી, સલુિ સિંટાળ પિૂી પટાડે છે. 
સી.એ.એમ.એચ.નો જેરિઍરરિક મેન્લ હલેથ પ્રોગ્ટામ (વધૃિ લોકો મટા્ેનો મટાનવસક સવટાસ્થ્ય કટા્ય્યક્રમ) એવટા 
65 અથવટા વધ ુવષ્ય ધિટાવતટા લોકો મટા્ે સટાિવટાિની સેવટાઓ, ્ેકો અને ચટાલ ુિહલે પછીથી કિવટામટા ં
આવતી સટાિવટાિો પિૂી પટાડે છે કે જેઓ મટાનવસક સવટાસ્થ્ય અથવટા વ્યસનની સમસ્યટા (અથવટા બન્ને ધિટાવ ે
છે). આ કટા્ય્યક્રમ જોડટા્યેલી એજનસીઓ, કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ બટાબતે પણ મટારહતી પિૂી પટાડે છે. એક 
પછી એક વ્યક્તનટા ંઆધટાિે 60-64ની વ્ય ધિટાવતટા ગ્ટાહકોનટા ંમટાનવસક સવટાસ્થ્ય અને વ્યસનનટા ં
મદુ્ટાઓને પણ ધ્યટાન પિ લેવટાશ.ે

જેરિઍરરિક મેન્લ હલેથ પ્રોગ્ટામ સેનરિલ ઈન્ેક ઑરફસ (વધૃિ લોકોનટા ંમટાનવસક સવટાસ્થ્ય કટા્ય્યક્રમ મટા્ેની 
કેંદ્ી્ય અંતગ્ટા્યહી કટા્યટા્યલ્ય) 
416-535-8501 (એ્સ્. 2875) 
www.camh.net 

http://www.camh.net
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કૅનેરડ્યન મેન્લ હલેથ અસોવસએશન (કૅનેડટાનુ ંમટાનવસક સવટાસ્થ્ય મડંળ) (સી.એમ.
એચ.એ.), ઑન્ટારિઓ
સી.એમ.એચ.એ., ઑન્ટારિઓ એ એક ભબન-નફટાકી્ય, ધમટા્યદટા સસંથટા છે કે જે મટાનવસક બીમટાિી ધિટાવતટા 
લોકો તેમજ તેમનટા ંકુટંુબીજનો મટા્ેની સેવટાઓ અને ્ેકોને સધુટાિવટા મટા્ે વચનબધિ છે. સસંથટા સમગ્ 
ઑન્ટારિઓમટા ંઆવલે 32 શટાખટાઓમટા ંસમદુટા્યની મટાનવસક સવટાસ્થ્ય સેવટાઓ પિૂી પટાડે છે અને એવી 
જાહિે નીવતની સલટાહને વવકસટાવવ ેછે કે જે તમટામ ઑન્ટારિઓનટા ંલોકો મટા્ે મટાનવસક સવટાસ્થ્યને 
પ્રોતસટારહત કિે છે.

1-800-875-6213 
www.ontario.cmha.ca

કને્સઑન્ટારિઓ (ConnexOntario)
કને્સઑન્ટારિઓ એવી ત્ણ હલેપલટાઈનોનુ ંસચંટાલન કિે છે જે વવનટા મલૂ્યે, ખટાનરી સવટાસ્થ્ય સેવટાઓની 
મટારહતી એવટા લોકોને પિૂી પટાડે છે કે જેઓ દટારૂ અને ઔષવધઓ, મટાનવસક બીમટાિી અથવટા જુરટાિ િમવટા 
જેવી સમસ્યટાઓ અનિુવી િહ્ટા છે. હલેપલટાઈનો રદવસનટા 24 કલટાક, સપતટાહનટા ંસટાત રદવસ ઉપલબધ 
હો્ય છે.  

ડ્ર ઍનડ ઍલ્હટૉલ હલેપલટાઈન 
1-800-565-8603 
www.drugandalcoholhelpline.ca

મેન્લ હલેથ હલેપલટાઈન 
1-866-531-2600 
www.mentalhealthhelpline.ca

ઑન્ટારિઓ પ્રટૉબલેમ રરૅમબભલંર હલેપલટાઈન 
1-888-230-3505 
www.opgh.on.ca

ધમૂ્રપટાન છોડવું
તમટાકુનો ઉપ્યોર અને સેકનડ-હનૅડ સમોક (પિોક્ ધમૂ્રપટાનથી ધમુટાડટાને શ્વટાસમટા ંલેવટાની પ્રરક્ર્યટા)નટા ં
સપંક્યમટા ંઆવવટાની બટાબતને દીઘ્યકટાલીન િોરનટા ંવવકટાસ અને વદૃ્ધિ, રવતશીલતટાનટા ંવન્યતં્ણો અને 
શટાિીરિક કટા્ય્યમટા ંઘ્ટાડટા સટાથ ેસટાકંળવટામટા ંઆવ ેછે. ધમૂ્રપટાનનો ત્યટાર કિવટાથી તમટાિી જીવનની 
ગણુવતિટામટા ંવદૃ્ધિ થઈ શકે છે તેમજ તમટાિી બીમટાિી અને મતૃયનુટા ંજોખમમટા ંપણ ઘ્ટાડો થઈ શકે છે. 
સલટાહ એક એવી પ્રમટાભણત હસતક્ેપવટાળી વયહૂિચનટા છે કે જે ધમૂ્રપટાન કિનટાિ ધમૂ્રપટાન ત્યજી દેશ ેતેવી 
સિંટાવનટાઓમટા ંતીવ્રપણે વધટાિો કિે છે.

સમોકસ્ય હલેપલટાઈન 
1-877-513-5333 
www.smokershelpline.ca 

http://www.ontario.cmha.ca
http://www.drugandalcoholhelpline.ca
http://www.drugandalcoholhelpline.ca
http://www.mentalhealthhelpline.ca
http://www.opgh.on.ca
http://www.smokershelpline.ca
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ઑન્ટારિઓ ડ્ર બેવનરફ્ પ્રોગ્ટામ (ઑન્ટારિઓમટા ંદવટાનટા ંલટાિનો કટા્ય્યક્રમ) 65 અથવટા વધ ુવષ્ય ધિટાવતટા 
ઑન્ટારિઓનટા ંલોકો મટા્ે ધમૂ્રપટાન છોડવટાનો પણ ્ેકો પિૂો પટાડે છે, જેમટા ંદવટા-ભચઠ્ી બધં કિવટાની દવટાઓ 
મટા્ેનુ ંઆવિણ અને સમદુટા્યનટા ંઔષધવનમટા્યતટાઓ દ્ટાિટા વવનટા મલૂ્યે બધં કિવટાની સલટાહ સધુીની 
પહોંચનો સમટાવશે થટા્ય છે. 

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559

પડવટામટાથંી અ્કટાવવું
વરિષ્ોમટા ંપડી જવુ ંએ ઈજા થવટાનુ ંમખુ્ય કટાિણ હો્ય છે તેમજ અંદટાજે પડી જવટાનટા ંઅડધોઅડધ 
રકસસટાઓ ઘિે બનતટા હો્ય છે. દિ વષષે, એક ્તૃી્યટાશં જે્લટા વરિષ્ો પડી જા્ય છે અને ઘણીવટાિ તેઓ 
પોતટાનટા ંસવટાસ્થ્ય, સવતતં્તટા અને જીવનની ગણુવતિટા બટાબતે રિંીિ પરિણટામોનો અનિુવ કિે છે. સદ્ટાગ્યે, 
પડી જવટાનટા ંઘણટા ંરકસસટાઓ અ્કટાવવટાપટાત્ હો્ય છે. 

આ સચૂનોને અનસુિવટા દ્ટાિટા તમટાિટા જોખમમટા ંઘ્ટાડો કિોઃ

• વન્યવમત કસિત કિો. 65 અથવટા વધ ુવષ્ય ધિટાવતટા પખુતવ્યનટાઓંએ પ્રવત સપતટાહ ઓછટામટા ંઓછી 
150 વમવન્ો જે્લી મધ્યમથી તીવ્ર વટાયજુીવી શટાિીરિક પ્રવવૃતિ 10 અથવટા વધ ુવમવન્ોનટા ંતબક્ટાની 
કિવી જોઈએ. જો તમટાિી હલનચલન શક્ત નબળી હો્ય, તો શટાિીરિક પ્રવવૃતિ તમટાિી સમ્લુટાને 
વધટાિવટામટા ંઅને પડી જવટાનુ ંઅ્કટાવવટામટા ંતમને મદદ કિી શકે છે. એ બટાબતેની ખટાતિી િટાખો કે 
તમટાિી પટાસે એવટા ્યોગ્ય પરિખટા હો્ય કે જે િબિ શઝૂ, વનમન એડી અને દોિી અથવટા વલેક્રોનો 
સમટાવશે કિતટા હો્ય કે જેને સલટામત િીતે જોડી શકટા્ય તેમ હો્ય.

• અકસથ ઘનતવ પિીક્ણ કિટાવો. ઑકસ્ઓપટૉિટૉવસસ (અકસથસવુષિતટા) એક એવો િોર છે કે જે હટાડકટા ં
સહલેટાઈથી િટારંી જા્ય તેવટા બનટાવવટાની સટાથોસટાથ પડવટા દિવમ્યટાન હટાડકટાઓં ્ ૂ્ ે તેવી સિંટાવનટા 
વધ ુિહલેી છે. વધ ુમો્ી વ્યનટા ંપખુતવ્યનટાઓંમટા ંઓછટામટા ંઓછટા 80 ્કટા જે્લટા ્ ૂ્ ેલ હટાડકટાઓં 
ઑકસ્ઓપટૉિટૉવસસ (અકસથસવુષિતટા) સટાથ ેસબંવંધત હો્ય છે, જેમટા ંવધ ુમો્ી વ્યની મરહલટાઓમટા ંઆ 
િોર વવકસવટાનુ ંમહતિમ જોખમ િહલે ુ ંહો્ય છે. તમટાિટા જોખમને ઓળખવટા મટા્ે બોન વમનિલ ડેકનસ્ી 
્ેકસ્િંર (અકસથ ખવનજ ઘનતવ પિીક્ણ) કિટાવવટા મટા્ે તમટાિટા ડટૉ્્િને પછૂો.

• તમટાિી દવટાઓ વવશે જાણો. ચટાિ અથવટા વધ ુદવટાઓને લેવટાથી પડી જવટાની તમટાિી સિંટાવનટા વધી 
જા્ય છે. તમે લેતટા હો તેવી તમટામ દવટાઓ બટાબતે તમટાિટા ડટૉ્્િ સટાથ ેએ જાણવટા મટા્ે વટાત કિો કે 
તમે શટા મટા્ે દવટાઓ લઈ િહ્ટા છો, દવટાઓ કઈ-કઈ આડઅસિો ધિટાવે છે (જેમ કે, સસુતી અથવટા 
ચક્િ) અને શુ ંતેનટા ંમટા્ે કોઈ વવકલપો છે કે કેમ.

• ઘિ સકં્ોમટા ંઘ્ટાડો કિો. આમટા ંિોં્ય પિ છૂ્ક ચટ્ટાઈઓ અને દોિડટાઓં, સીડીઓને અવિોધતી 
વસ્ઓુ અને નબળટા પ્રકટાશનો સમટાવશે થટા્ય છે. ગ્રૅબ બટાસ્ય (પકડી િટાખવટાની પટ્ીઓ) અથવટા ઊિી 
કિટા્યેલ શૌચટાલ્યની બે્કો જેવટા સહટા્યક ઉપકિણોની સથટાપનટા કિવટાનો વવચટાિ કિો.

ઑકસ્ઓપટૉિટૉવસસ કૅનેડટા 
1-800-463-6842 
www.osteoporosis.ca

http://www.osteoporosis.ca
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ઑન્ટારિઓ વસવન્યસ્ય સેરક્ર્ેઅરિઅ્મટાથંી સબંવંધત પ્રકટાશનોને ઑડ્યિ (વિદી) જેમટા ંઅ રટાઈડ ટ ૂવપ્રવેકન્ર 
ફટૉલસ ઍનડ વહટૉ્ ટ ૂડ ૂઈફ ય ૂફટૉલનો સમટાવશે થટા્ય છેઃ

સવવશિસઑન્ટારિઓ પબબલકેશનસ 
1-800-668-9938 
TTY: 1-800-268-7095 
www.ontario.ca/publications 

લોક સવટાસ્થ્ય એજનસી ઑફ કૅનેડટામટાથંી સબંવંધત પ્રકટાશનોને ઑડ્યિ (વિદી) જેમટા ંસેફ ભલવવંર રટાઈડ, ય ૂ
કૅન વપ્રવેન્ ફટૉલસ!, 12 સ્ેપસ ટ ૂસ્ેઅિ સેકફ્ ઍ્ હોમ અને ઈફ ય ૂફટૉલ ઑિ વવ્નેસ અ ફટૉલ, ડ ૂય ૂનો 
વહટૉ્ ટ ૂડ?ૂનો સમટાવશે થટા્ય છેઃ

પબબલક હલેથ એજનસી ઑફ કૅનેડટા (કૅનેડટાની લોક સવટાસ્થ્ય સસંથટા) 
રડવવઝન ઑફ એજજંર ઍનડ વસવન્યસ્ય 
1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 
www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines

પોષણ
EatRight Ontario (ઈ્િટાઇ્ ઑન્ટારિઓ) 
આ કટા્ય્યક્રમ તમને એવટા િજજસ્ડ્ય ડટા્યેર્વશઅન (નોંધણી કિટા્યેલ આહટાિશટાસ્તી) સટાથ ેજોડે છે કે જે તમને 
એવી વવનટા મલૂ્યની સલટાહ પિૂી પટાડે છે કે જે તમટાિટા જીવનની ગણુવતિટામટા ંસધુટાિો કિી શકે છે. 
સવટાસ્થ્યપ્રદ ખટાવટાની આદતોને વવકસટાવવટામટા ં્ેકટારૂપ બને તેવટા અવતરિ્ત સ્તોતો સધુીની પહોંચ મટા્ે 
ઈ્િટાઇ્ ઑન્ટારિઓની મલુટાકટાત લો, જેમટા ંમો્ી વ્યનટા ંપખુતવ્યનટાઓંને લક્્ય બનટાવલે અિસપિસ 
અસિ કિનટાિી વેબ-આધટારિત પોષણનુ ંસસંટાધન એવટા ‘‘નયરૂરિ-ઈસક્રીન’’નો સમટાવશે થટા્ય છે.

1-877-510-510-2 
www.eatrightontario.ca

ઈર્ંર વલે વવથ કૅનેડટાઝ ફૂડ રટાઈડ (કૅનેડટાની ખોિટાક મટાર્યદવશશિકટાની મદદથી સટાિી િીતે 
ખટાવુ)ં
વષષો સધુી આ મટાર્યદશ્યકે સવસથ અને તદુંિસત િહવેટા મટા્ે પોષણ અને પ્રવવૃતિની ્યોગ્ય સમ્લૂટાને 
જાણવટામટા ંકેનેરડ્યનોની મદદ કિી છે. તમટાિી તભબ્યતને મટા્ે તમે જેને પસદં કિો છો એવટા ખોિટાકોને 
ત્યજી દેવટાની જરૂિ નથી, પિં્ ુતમટાિે વવવવધતટા અને સ્ંયમન મટા્ેનો લક્્ય સટાધવટાની જરૂિત છે. ઈર્ંર 
વલે વવથ કૅનેડટાઝ ફૂડ રટાઈડ (કૅનેડટાની ખોિટાક મટાર્યદવશશિકટાની મદદથી સટાિી િીતે ખટાવુ)ં તમને સટાિી 
પસદંરીઓ બનટાવવટામટા ંમદદ કિી શકે છે. 

પબબલકેશનસ હલેથ કૅનેડટા 
1-866-225-0709 
TTY: 1-800-267-1245 
www.healthcanada.gc.ca/foodguide

http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines
http://www.eatrightontario.ca
http://www.healthcanada.gc.ca/foodguide
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કૅનેડટાનટા ંઆહટાિશટાસ્તી
ખોિટાક અને પોષણનટા ંવ્યવસટા્યોનુ ંઆ સરં્ન કેનેરડ્યનોની સવટાસ્થ્ય અને સખુટાકટાિી પ્રત્યે વચનબધિ છે. 
એ વવૈવવધ્યતટા ધિટાવતટા એવટા-એવટા સ્તોતો પેદટા કિે છે કે જે તમને સવટાસ્થ્યપ્રદ ખોિટાકની પસદંરીઓ 
બનટાવવટા મટા્ે, સવટાસ્થ્યમટા ંપોષણની ભવૂમકટા બટાબતે વધ ુજાણવટા મટા્ે અને તમટાિટા ક્ેત્મટા ંઆહટાિશટાસ્તીને 
શોધવટા મટા્ે તમને મદદ કિી શકે છે.

416-596-0857 
www.dietitians.ca

રહઅરિંર કૅિ કટાઉનસભલંર પ્રોગ્ટામ (શ્વણની સિંટાળ લેવટાની પિટામશ્ય મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ)
આ (55+) (પચંટાવનથી વધ)ુની વ્ય ધિટાવતટા વરિષ્ો મટા્ેનો એક એવો કટા્ય્યક્રમ છે કે જે સટાથ ે
જોડટાવવટા, સવતતં્પણે અને આતમવવશ્વટાસપવૂ્યક િહવેટાની મદદ કિવટા મટા્ે ્યોજનટાબધિ કિવટામટા ંઆવ્યો છે 
અને તે વરિષ્ોનટા ંપોતટાનટા ંજ ઘિની સખુસરવડમટા ંસચંટાિ ઉપકિણો તેમજ અન્ય ઉપલબધ સેવટાઓ 
મટા્ેની તક પિૂી પટાડે છે. સલટાહકટાિો ઘિે મલુટાકટાત લેવી, વશક્ણ, વનદશ્યનો અને સચંટાિ ઉપકિણોની 
િલટામણ (જેવી બટાબતો) પિૂી પટાડે છે.

કૅનેરડ્યન રહઅરિંર સોસટાઇ્ી 
1-877-347-3427 
્ી.્ી.વટા્ય.: 1 877 216 7310 
www.chs.ca

મેરડકઍલ ્્ય® સેઈફલી હોમ®

અલઝટાઇમસ્ય (ઘડપણ પવૂ્યનો ઉનમટાદ) િોરથી પીડટાતી વ્યક્ત અથવટા સબંવંધત ભચતિભ્શં પટાસે આમતેમ 
િઝળતટા ફિીને ખોવટાઈ જવટાનુ ંવલણ હોઈ શકે છે, ઘણીવટાિ ચેતવણી આપ્યટા વવનટા. આ વ્યક્તઓ અને 
તેમનટા ંકુટંુબીજનોને મદદ કિવટા મટા્ે, ધ અલઝટાઇમિ સોસટાઇ્ી અને ધ કૅનેરડ્યન મેરડકઍલ ્્ય ફટાઉનડેશને 
િટારીદટાિી કિી છે તેમજ સવૈફભલ હોમ પ્રોગ્ટામમટા ંસધુટાિો ક્યષો છે, કે જેમટા ંબન્ને સવૈફભલ હોમ અને 
મેરડકઍલ ્્યનટા ંશ્ષે્ લક્ણોનો સમટાવશે કિવટામટા ંઆવ્યો છે. ફી લઈને, સભ્યો એવો ઇનગે્વડ 
આઇડેકન્રફકેશન બ્રેસલે્ (કોતિેલ ઓળખ કડુ)ં પ્રટાપત કિે છે કે જે પોભલસ અને ઇમજિનસી રિસપટૉનડસ્ય 
(અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાનટા ંસમ્યે પ્રવતિટાવ આપનટાિટાઓ)ને જે વ્યક્ત આમતેમ િઝળતટા ફિીને 
ખોવટાઈ રઈ છે તેને/તેણીને ઝડપથી ઓળખી શકટા્ય છે. 

1-855-581-3794 
www.alzheimer.ca (>ભચતભ્મ સટાથ ેજીવવુ ં> સિુક્ટા > મેરડકઍલ ્્ય® સવૈફભલ હોમ®)

ફટાઇકનડિંર ્યટૉિ વ ે(તમટાિો િસતો શોધવો)
ભચતભ્મ ધિટાવતટા લોકો કે જેઓ કટા ંતો આમતેમ િઝળતટા ફિતટા હો્ય અથવટા ખોવટાઈ જતટા હો્ય તેને 
સહટા્ય કિવટા મટા્ે, તેમજ કૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ) અને સમદુટા્યોને ્ેકો આપવટા મટા્ે, સથટાવનક 
સમટાજોની િટારીદટાિીથી અલઝટાઈમિ સોસટાઇ્ી ઑફ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓનો ઘડપણ પવૂષેનટા ંભચતભ્શં 
મટા્ેનો સમટાજ)એ ફટાઇકનડિંર ્યટૉિ વ ે(તમટાિો િસતો શોધવો)ને વવકસટાવ્યો છે. આ કટા્ય્યક્રમ ભચતભ્શં 
ધિટાવતટા લોકો આમતેમ િઝળતટા ફિતટા હો્ય અને ખોવટાઈ જતટા હો્ય તેનટા ંજોખમો વવશ ેસિટાનતટા ઊિી 

http://www.dietitians.ca
http://www.alzheimer.ca
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કિવટાનો છે, તેમજ આવટા ંજોખમોને કેવી િીતે સિંટાળવટા ંઅને જો કોઈ ખોવટાઈ જવટાની ઘ્નટા બને તો 
સૌથી અસિકટાિકતટાથી કેવી િીતે જવટાબ આપવો તેનટા ંવવશ ેવ્યવહટારુ સલટાહ આપવટાનો છે. 

ફટાઇકનડિંર ્યટૉિ વ ે(તમટાિો િસતો શોધવો) 
www.findingyourwayontario.ca

અલઝટાઈમિ સોસટાઇ્ી ઑફ ઑન્ટારિઓ 
1-800-879-4226 
www.alzheimerontario.org

2-1-1 
www.211ontario.ca

સમદુટા્યની સહટા્ય સેવટાઓ
ઘિે િહતેી વખતે તમટાિી સિુક્ટા અને સવતતં્તટાને જાળવી િટાખવટાની મદદ કિવટા મટા્ે સમદુટા્યની સહટા્ય 
સેવટાઓ તમને મદદ કિી શકે છે. સેવટાઓને કટા ંતો તમટાિટા ઘિે અથવટા તમટાિટા સમદુટા્યની અંદિ જૂથ 
મટાળખટાનંી અંદિ પહોંચટાડવટામટા ંઆવ ેછે. એવી વવશટાળ પ્રમટાણમટા ંવવવવધ સમદુટા્યની સહટા્ય સેવટાઓ છે કે 
જે તમટાિટા ક્ેત્મટા ંઉપલબધ હોઈ શકે છે. આ સેવટાઓને પિૂી પટાડવટા મટા્ે સિકટાિ દ્ટાિટા િડંોળ પરંુૂ 
પટાડવટામટા ંઆવતી સસંથટાઓ નફટા મટા્ે-નહીં (સતૂ્વટાળટા) વનરમો છે. કે્લીક ખટાનરી નફટા-મટા્ે (સતૂ્વટાળી) 
કંપનીઓ ફી લઈને કદટાચ સમટાન સેવટાઓ પિૂી પટાડી શકે છે. 

નીચે મજુબની સમદુટા્યની સહટા્ય સેવટાઓ વવશનેી મટારહતી મટા્ે સપંક્ય કિોઃ 

કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

પખુતવ્યનટા ંરદવસનટા કટા્ય્યક્રમો
આ કટા્ય્યક્રમો જૂથ મટાળખટાનંી અંદિ મટાળખટારત અને દેખિેખ િટાખવટામટા ંઆવલે પ્રવવૃતિઓને એવટા 
પખુતવ્યનટાઓં મટા્ે પિૂી પટાડે છે કે જેને સિંટાળ અથવટા ્ેકટાની જરૂિ હો્ય છે. કટા્ય્યક્રમો આ્યોજન કિટા્યેલ 
મનોિંજનટાતમક અને શટાિીરિક પ્રવવૃતિઓ, િોજન, કટા્ય્યક્રમથી આવવટા-જવટા મટા્ેનો વટાહનવ્યવહટાિ અને 
કે્લીક વ્યક્તરત સિંટાળનો સટામટાન્ય િીતે સમટાવશે કિે છે. િોજન અને વટાહનવ્યવહટાિનટા ંખચટા્યઓને 
આવિી લેવટા મટા્ે કદટાચ ગ્ટાહક ફી પણ હોઈ શકે છે, પછી િલે કદટાચ િટાહતો ઉપલબધ હો્ય.

કૅિભરવિ સપો ્્ય  સવવશિવસઝ (પટાલક મટા્ેની સહટા્યક સેવટાઓ) 
વન્યવમત કૅિભરવિ (સિંટાળ લેનટાિી વ્યક્ત)ને, કે જે ઘણીવટાિ એક પટારિવટારિક સભ્ય હો્ય છે, તેને આિટામ 
આપવટા મટા્ે અથવટા થોડી ચીજો તે જાતે કિે તે મટા્ેની મદદ કિવટાનટા ંવવવવધ મટારષો છે. આ સેવટાઓને 
િટાહત સિંટાળ સેવટાઓ કહ ેછે અને તેને બે િીતે પિૂી પટાડી શકટા્ય છેઃ ઈન-હોમ િેસપટાઇ્ અને શટૉ ્્ય -સ્ે 
િેસપટાઈ્.

http://www.alzheimerontario.org
http://www.211ontario.ca
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્લટા્યન્ ઇન્િવનેશન ઍનડ આવસસ્નસ સવવશિવસઝ (ગ્ટાહક મટા્ે દિવમ્યટાનરીિીની સેવટાઓ)
આ સેવટા એવી વ્યક્તઓને ્ેકો પિૂો પટાડે છે કે જેઓને દૈવનક જીવન સટાથે સકંળટા્યેલ પ્રવવૃતિઓને પહોંચી 
વળવટા મટા્ે મદદની જરૂિ છે, જેમ કે સટારંુ પોષણ જાળવી િટાખવુ,ં ગહૃવ્યવસથટા, સેવટાઓનુ ંસથટાન શોધવુ,ં 
પત્કો િિવટા,ં વરેિે. 

ક્ોક્ી મટા્ેનટા ંપ્રવતિટાવની સેવટા 
આ સેવટા તમટાિટા ઘિમટા ંવીજળીક ઉપકિણ બેસટાડવટાની જરૂરિ્યટાત ધિટાવે છે કે જેથી કિીને તમે તમટામ 
વખત ક્ોક્ી મટા્ેનટા ંપ્રવતિટાવની સેવટાનુ ંકેંદ્ સટાથ ેજોડટા્યેલટા િહો. ઘણીવટાિ આ ઉપકિણ વ્યક્તનટા ં
રળટાની આસપટાસ પહિેટા્યેલ હો્ય છે કે જેથી તે તમટામ વખત તેને મટા્ે સહલેટાઈથી પહોંચી શકટા્ય છે. 

ફુ્ કૅિ સવવશિવસઝ (પરની સિંટાળ મટા્ેની સેવટાઓ)
આ સેવટાઓ એવટા તટાલીમ પટામેલ કમ્યચટાિી-વર્ય દ્ટાિટા પિૂી પટાડવટામટા ંઆવ ેછે કે જે પરનટા ંઅંગ ૂ્ ટાનટા ંનખ 
કટાપવટામટા,ં તમટાિટા ચિણોની કસથવતની દેખિેખ િટાખવટામટા ંઅને/અથવટા સનટાન કિવટાની અને મટાભલશની 
સટાિવટાિો આપવટામટા ંતમને સહટા્ય કિે છે. તમટાિી જરૂરિ્યટાતો તેમજ સમદુટા્યમટા ંફુ્ કૅિ સવવશિવસઝ (પરની 
સિંટાળ મટા્ેની સેવટાઓ)ની હદ પિ ઉપલબધતટા આધટાિ િટાખે છે. ગ્ટાહક ફી પણ લટાગ ુપડી શકે છે.

મવૈત્ીપણૂ્ય મલુટાકટાત લેવટાની સેવટાઓ
આ સેવટા અલર પડી ર્યેલ વરિષ્ મટા્ે વન્યવમત સવ્યસંેવકની મલુટાકટાતો પિૂી પટાડે છે. મલુટાકટાતો 
સટામટાન્ય િીતે તમટાિટા ઘિે ્યોજવટામટા ંઆવ ેછે, પિં્ ુસવ્યસંેવક ખેપ મટાિવટામટા ંઅથવટા તમે તમટાિી 
ખિીદી કિતટા હો, બરૅનકનુ ંકટામ હો્ય અથવટા અન્ય પ્રવવૃતિઓ કિતટા હો ત્યટાિે તમટાિી સટાથ ેિહવેટામટા ંપણ 
મદદ કિી શકે છે.

હોમ હલેપ િેફિલ સવવશિવસઝ (ઘિમટા ંમદદ મટા્ે િલટામણ કિવટા મટા્ેની સેવટાઓ)
આ સેવટાઓ જે વ્યક્તને હોમ હલેપ (ઘિમટા ંમદદ) જોઈએ છીએ તેનો ઉલલેખ એવટા વ્યક્તને કિે છે કે જે 
વવવશષ્ સેવટાઓને પિૂી પટાડે છે. ગ્ટાહક ફી લટાગ ુપડી શકે છે. 

હોમ મેઈન્ેનનસ ઍનડ રિપેિ સવવશિવસઝ (ઘિની જાળવણી અને સમટાિકટામનટા ંખચટા્યઓ)
કે્લીક એજનસીઓ તમને િટાિે હોમ મેઈન્ેનનસ (ઘિની જાળવણી)નટા ંકટા્યષોને, જેમ કે, પ્રટારંણની 
જાળવણી કિવી, બિફમટા ંપટાવડો ફેિવવો, બટાિીઓ ધોવી અથવટા એક-સમ્યનટા ંસમટાિકટામનટા ંકટા્યષો કિવટા,ં 
રો્વવમટા ંતમને મદદ કિી શકે છે. જો તમે દુબ્યળ અથવટા શટાિીરિક િીતે અક્મ હો, તો એજનસી તમટાિટા 
મટા્ેની વ્યવસથટાઓ કિી શકે છે, પિં્ ુસટામટાન્ય િીતે ગ્ટાહક સીધો જ કટામદટાિ(િો)ને અથવટા કંપનીને 
ચકૂવણી કિે છે. 

િોજન મટા્ેની સેવટાઓ
િોજનખચ્ય અથવટા વટાહનવ્યવહટાિનટા ંખચ્યને આવિી લેવટા મટા્ે ગ્ટાહક ફી લટાગ ુપડી શકે છે. તમટાિી 
જરૂરિ્યટાતો અને સેવટાની ઉપલબધતટાને આધટાિે, કટા ંતો પૌકષ્ક િોજનોને તમટાિે ઘિે પહોંચ્ ુ ંકિટાવી 
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શકટા્ય છે અથવટા તો તમટાિટા મટા્ે એવી વ્યવસથટા બનટાવી શકટા્ય છે કે તમે સમદુટા્યમટા ંઅન્યોં સટાથ ે
િોજનનો આનદં ઉ્ટાવી શકો. 

સટામટાજજક અથવટા મનોિંજક સેવટાઓ
વરિષ્ોનટા ંકેંદ્ોમટા ંઉપલબધ એવી આ સેવટાઓ એવી અધ્ય્યન અને મનોિંનટાતમક પ્રવવૃતિઓ ધિટાવ ેછે કે 
જેમટા ંસમદુટા્યની સટામેલરીિી અને આંતિપેઢીનટા ંસપંક્યને પ્રોતસટાહન આપવટામટા ંઆવ્ુ ંહો્ય. ‘‘ઓલડિ 
એડલ્ સેન્સ્ય (જૂનટા ંવ્યસક કેંદ્ો)’’ તિીકે વટાિંવટાિ ઉલલેભખત થતટા આ કેંદ્ો વ્યક્તઓની વવશટાળ શ્ણેીની 
સેવટા આપે છે, જેનો વ્યટાપ જે લોકો અવત તદુંિસત છે ત્યટાથંી લઈને જે લોકોને સમદુટા્યમટા ંસવતતં્પણે 
િહવેટાનુ ંચટાલ ુિહ ેતે મટા્ે ્ેકટાની જરૂિ પડે ત્યટા ંસધુી છે. ઓલડિ એડલ્ સેન્સ્ય (જૂનટા ંવ્યસક કેંદ્ો)નુ ં
સચંટાલન કિવટામટા ંવરિષ્ો એવી ભવૂમકટાઓમટા ંસકંળટા્યેલટા છે કે જેમટા ંબોડ્ય ઑફ રડિે્્સ્ય (વ્યવસથટાપકોનુ ં
મડંળ), કટા્ય્યક્રમનટા ંઆ્યોજન વવશ ેસલટાહ આપવી અને સવ્યસંેવકો તિીકે કટા્ય્ય કિવટાનો પણ સમટાવેશ 
હોઈ શકે છે.

પરિવહન સેવટાઓ
આ સેવટાઓ તમને ત્યટાિે મદદ કિી શકે છે કે જો તમે તમને ઉપલબધ પ્રવત્યમટાન વટાહનવ્યવહટાિનટા ં
વવકલપોનો ઉપ્યોર કિવટામટા ંઅસમથ્ય હો અથવટા તમને થોડી સહટા્યની જરૂિ હો્ય. તમટાિી જરૂરિ્યટાતો 
તેમજ તમટાિટા ક્ેત્મટા ંસેવટાની ઉપલચબધને આધટાિે વટાહનવ્યવહટાિને સવ્યસંેવકની કટાિમટા,ં સમદુટા્યનટા ં
વટાહનમટા ંઅથવટા ્ૅક્સ તિીકે પિૂો પટાડવટામટા ંઆવ ેછે. િલે આવથશિક સહટા્યતટાઓ કદટાચ ઉપલબધ હો્ય, તો 
પણ વટાહનવ્યવહટાિનટા ંખચ્યને આવિી લેવટા મટા્ે આ સેવટા મટા્ે એક ગ્ટાહક ફી છે.

સિુક્ટા તપટાસો અથવટા પનુઃવવશ્વટાસની સેવટાઓ
આ સેવટા એ બટાબતેની ખટાતિી આપે છે કે એક સવ્યસંેવક એ તપટાસ કિવટા મટા્ે તમને વન્યવમત ફોન 
કિતો િહ ેકે તમે ન તો કોઈ સકં્મટા ંછો કે ન તો તમટાિટા પિ શટાિીરિક ઈજાનુ ંજોખમ તોળટાઈ િહુ ંછે.

પરૅભલઅર્વ કેઅિ (દદ્યશટામક સિંટાળ)
હટૉકસપસ પરૅભલઅર્વ કેઅિ (રુગણટાલ્ય દદ્યશટામક સિંટાળ) એ સિંટાળની એવી રફલસફૂી છે કે જે પીડટામટા ં
િટાહત આપવટાનો અને જીવન અને મતૃયનુી ગણુવતિટાને સધુટાિવટા મટા્ેનુ ંલક્્ય િટાખે છે. તે વ્યક્તઓ અને 
કુટંુબોને મતૃયનુી પ્રરક્ર્યટા સટાથ ેસબંવંધત શટાિીરિક, મનોવવૈજ્ટાવનક, સટામટાજજક, આધ્યટાજતમક અને વ્યવહટારુ 
મદુ્ટાઓને સબંોધવટાની મદદ કિવટા મટા્ે પિેૂપિૂો પ્ર્યતન કિે છે. 

કટૉમપલે્સ કકન્નયઇૂંર કૅિ (ગ ૂચંવણિિી િીતે ચટાલ ુિખટા્યેલી સિંટાળ)
દીઘ્યકટાલીન સિંટાળ તિીકે પણ ઓળખટાતી કટૉમપલે્સ કકન્નયઇૂંર કૅિ (ગ ૂચંવણિિી િીતે ચટાલ ુિખટા્યેલી 
સિંટાળ) તમટામ વ્યનટા ંલોકો મટા્ે ચટાલ ુિહલેી તબીબી િીતે ગ ૂચંવણિિી અને વવશવેષત સેવટાઓ પિૂી 
પટાડે છે, જે ક્ટાિેક વવસ્તૃ સમ્યરટાળટા સધુી ચટાલે છે. આ સિંટાળ લટાબંટારટાળટાની મટાદંરીઓ અથવટા 
અક્મતટાઓ ધિટાવતટા એવટા લોકો મટા્ે હટૉકસપ્લમટા ંપિૂી પટાડવટામટા ંઆવ ેછે કે જેઓને કુશળ, તકનીકી 
આધટારિત સિંટાળની જરૂરિ્યટાત છે કે જે ઘિે અથવટા લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોમટા ં
ઉપલબધ નથી. વનવટાસીઓને સહ-ચકૂવણીનો ખચ્ય આપવો પડે છે, જે તબીબી કટાળજી ઉપિટાતં રૂમ, બોડ્ય 
અને અન્ય જરૂરિ્યટાતોને પિૂી પટાડે છે.
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ઑર્યન ઍનડ ર્સય ૂડોનેશન (અવ્યવ અને પેશીઓનુ ંદટાન) વવશનેી મટારહતી મટા્ે કૃપટા કિીને આ 
મટાર્યદવશશિકટાનટા સિુક્ટા અને સલટામતી (કટાનનૂી બટાબતો)નટા ંવવિટારમટા ંજુઓ.

મળૂ વનવટાસી આરદવટાસી વરિષ્ો મટા્ે
મળૂ વનવટાસીઓ આરદવટાસીઓ મટા્ે મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ)નો િટાષરિી્ય કટા્ય્યક્રમ
આ કટા્ય્યક્રમ મધપુ્રમેહ (ડટા્યટાભબ્ીસ) વવશનેી સિટાનતટા ઊિી કિે છે અને જે લોકો આ િોરથી અસિગ્સત 
છે તેમનટા ંમટા્ે સટાસંકૃવતક િીતે ્યોગ્ય કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ મટા્ેની તક આપે છે.

1-877-232-NADA (232-6232) 
www.nada.ca

િટાસટા્યભણક દુરુપ્યોર અને સટાિવટાિ
હલેથ કૅનેડટા િટાસટા્યભણક દુરુપ્યોરની સટાિવટાિને સ્ુયોજજત કિીને ચલટાવવટા મટા્ે ફસ ્્ય  નેશનસ ઍનડ 
આઈનયઇુ્નટા ંસમદુટા્યોને િડંોળ પરંુૂ પટાડે છે. જે-જે વ્યક્તઓ અને કુટંુબો િટાસટા્યભણક દુરુપ્યોર દ્ટાિટા 
અસિગ્સત હો્ય તેઓને મદદ કિવટા મટા્ે આ કટા્ય્યક્રમો ઘણી સેવટાઓ િજૂ કિે છે.

હલેથ કૅનેડટા 
રિીટમેન્ સેન્િ રડિે્્રિ ફટૉિ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓ મટા્ે સટાિવટાિ કેંદ્ની મટારહતી-પકુસતકટા) 
1-800-640-0642 
TTY: 1-800-267-1245 
www.hc-sc.gc.ca

નટૉન-ઇન્શ્યટૉડ્ય હલેથ બેવનરફટસ (એન.આઈ.એચ.બી.) ફટૉિ ફસ ્્ય  નેશનસ ઍનડ આઈનયઇુ્ 
(ફસ ્્ય  નેશનસ અને આઈનયઇુ્ મટા્ે વીમો ન હો્ય તેવટા સવટાસ્થ્યનટા ંલટાિો)
એન.આઈ.એચ.બી. ઔષવધઓ મટા્ેની સપષ્ કિટા્યેલ શ્ેણી, દટાતંની કટાળજી, દૃકષ્ની સિંટાળ, તબીબી 
પિુવ્ટાઓ અને સટાધનસટામગ્ી, ટૂંકટા રટાળટાની ક્ોક્ીનો હસતક્ેપ, મટાનવસક સવટાસ્થ્ય સલટાહ અને તબીબી 
વટાહનવ્યવહટાિ મટા્ેનટા ંલટાિોનટા ંદટાવટાઓ મટા્ે ફસ ્્ય  નેશનસ ઍનડ ઇનયઇુ્ આવિણ પટાત્ હો્ય તેવટા લોકોને 
પરંુૂ પટાડે છે.

હલેથ કૅનેડટા 
1-800-640-0642 
TTY: 1-800-267-1245 
www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/nihb-ssna/index-eng.php

http://www.nada.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/substan/ads/nnadap-pnlaada_dir-rep-eng.php#on
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/nihb-ssna/index-eng.php
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લેકસબ્યન, રે, બટા્યસે્સ્યટાલ ઍનડ રિટાનસજેનડડ્ય (સમભલંરી સ્તી, સમભલંરી 
પરુુષ, ઉિ્યભલંરી અને જાવતરૂપટાતંરિત) (એલ.જી.બી.્ી.) વસવન્યસ્ય 
(વરિષ્ો) મટા્ે
િેઈનબો હલેથ ઑન્ટારિઓ
આ સસંથટા  વશક્ણ, સશંોધન, આરળ પ્રસિણ અને સટાવ્યજવનક નીવતનટા સમથ્યન વડે એલ.જી.બી.્ી. 
સમદુટા્યનટા ંસવટાસ્થ્ય અને તદુંિસતીને સધુટાિવટા મટા્ે કટામ કિે છે. તે સવટાસ્થ્ય અને તદુંિસતીનટા ંમદુ્ટાઓનટા ં
વ્યટાપ ઉપિ પણ તટાલીમ પિૂી પટાડે છે, કે જેમટા ંએલ.જી.બી.્ી. વરિષ્ો પિ કેંરદ્કિણ કિવટાનો પણ 
સમટાવશે થટા્ય છે.

416-324-4100 
www.rainbowhealthontario.ca

સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે
વે્િનસ ઇકનડપેનડનસ પ્રોગ્ટામ (સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ેની સવતતં્તટાનો કટા્ય્યક્રમ)

પટાત્ સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો વે્ િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા વડે વવવવધ સવટાસ્થ્યનટા ંલટાિો સધુી પહોંચ મેળવી શકે છે, 
તેમટા ંતબીબી, શસ્તરક્ર્યટા અને દટાતંની કટાળજી, દવટા-ભચઠ્ી ઔષધો અને સટાિંળવટાનટા/ંજોવટાનટા ંસહટા્યક 
સટાધનોનો સમટાવેશ થટા્ય છે. વધમુટા,ં વે્ િનસ ઇકનડપેનડનસ પ્રોગ્ટામ (સેવટાવનવતૃિ સવૈવનક મટા્ે સવતતં્તટાનો 
કટા્ય્યક્રમ) જેવટા કટા્ય્યક્રમો લટા્યકટાત ધિટાવતટા સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો અને અન્યોંને પોત-પોતટાનટા ંઘિોમટા ંઅને 
સમદુટા્યોમટા ંતદુંિસત અને સવતતં્ િહવેટા દેવટામટા ંમદદ કિે છે.

વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

http://www.rainbowhealthontario.ca
http://www.veterans.gc.ca
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5 હટાઉભઝંર (આવટાસન)
ઘિ અનકુલૂનો
આપણટામટાથંી મો્ટા િટારનટા ંલોકો જ્યટા ંસધુી શક્ બને ત્યટા ંસધુી આપણટા ંપોતટાનટા ંઘિમટા ંવનવટાસ કિવટાનુ ં
ચટાલ ુિહવેટાનુ ંઇચચછએ છીએ, પિં્ ુહટાઉભઝંર (આવટાસન)ની જરૂરિ્યટાતો જીવનનટા ંતબક્ટામટા ંબદલટાતી િહ ે
છે. કે્લીક વટાિ, નટાનટા ંઅને ભબનખચટા્યળ સધુટાિટાઓ તમટાિટા ઘિને વધ ુસિુભક્ત િટાખવટામટા ંમદદ કિી શકે 
છે અને જેમ-જેમ તમે વધ ુમો્ટા થતટા જાવ તેમ-તેમ તે તમને સવતતં્પણે પણ િહવેટા દે છે. જો તમે 
તમટાિટા ઘિમટા ંસધુટાિટાઓ કિટાવવટાનુ ંવવચટાિતટા હો, તો આ કૅનેડટા મટૉ ્્ય રેજ ઍનડ હટાઉભઝંર કટૉપષોિેશન 
(કૅનેડટાનુ ંરીિો અને આવટાસ મટા્ેનુ ંવનરમ)નટા ંઑનલટાઈન પ્રકટાશનો તમને કદટાચ મદદ કિી શકશઃે

• ઘિ અનકુલૂનો વડે વરિષ્ોની સવતતં્તટા જાળવવીઃ એક સવ-મલૂ્યટાકંન મટાર્યદશ્યક તમને એવટા પ્રકટાિનટા ં
ઘિ અનકુલૂનો વવશ ેશીખવટામટા ંમદદ કિી શકે છે કે જે તમટાિટા મટા્ે શ્ેષ્ છે.

• િચનટા દ્ટાિટા સલુિ હટાઉભઝંર (આવટાસન) એવટા નવીનીકિણોની શ્ેણી પિ પ્રકટાશ પટાડે છે કે જે તમટાિટા 
ઘિને વધ ુસલુિ બનટાવી શકે છે.

• અલઝટાઇમસ્ય (ઘડપણ પવૂ્યનો ઉનમટાદ)નટા ંિોર સટાથ ેઘિે િહવે ુ ંએ અલઝટાઇમસ્યનટા ંિોર સટાથ ેકોઈક િહે્ ુ ં
હો્ય તો તેનટા ંઘિને અપનટાવવટા મટા્ેનટા ંસચૂનોને િજૂ કિે છે.

• સીડીઓ પિથી પડવટાનુ ંિોકવુ ંતમને સીડીઓ પિથી પડવટાની અને ઈજા થવટાનટા ંજોખમને ઘ્ટાડવટામટા ં
તમને મદદ કિી શકે છે.

કૅનેડટા મટૉ ્્ય રેજ ઍનડ હટાઉભઝંર કટૉપષોિેશન (કૅનેડટાનુ ંરીિો અને આવટાસ મટા્ેનુ ંવનરમ) 
1-800-668-2642 
TTY: 1-800-309-3388 
www.cmhc.gc.ca (>ઘિની જાળવણી કિવી > વરિષ્ો મટા્ે અનકુલૂનો) (>ગ્ટાહકો>પ્રકટાશનો અને 
અહવેટાલો>પ્રવેશ-સલુિ અને અનકુલૂનક્મ આવટાસન)

નટાણટાકંી્ય સહટા્યનટા ંકટા્ય્યક્રમો
જો તમે તમટાિટા ઘિને વધ ુસલુિ બનટાવવટા મટા્ે સધુટાિટા કિવટાનુ ંવવચટાિતટા હો, તો એવટા અનેક સિકટાિી 
કટા્ય્યક્રમો છે કે જે તમને કદટાચ મદદ કિી શકે છે.

હલેથી હોમસ રિનોવેશન ્ૅ્સ કે્રરડ્ (હલેથી હોમસનટા ંનવીનીકિણ મટા્ે ્ૅ્સ કે્રરડ્)
આ ્ૅ્સ કે્રરડ્ને વરિષ્ ઘિમટાભલકો અને િટાડતૂો દ્ટાિટા અને વરિષ્ સબંધંી સટાથ ેઘિમટા ંએક જ િટારે 
િહતેટા લોકો દ્ટાિટા એ્લટા મટા્ે દટાવો કિી શકટા્ય છે કે જેથી તમટાિટા ઘિને વધ ુસિુભક્ત અને વધ ુસલુિ 
બનટાવવટામટા ંખચટા્યઓ બટાબતે મદદ મળી શકે. ઘિમટા ંસધુટાિટાનટા ંકે્લટાક દટાખલટાઓમટા ંવહીલ-ઈન અથવટા 
વટૉક-ઈન શટાવસ્ય, ગ્રૅબ બટાસ્ય અને હનૅડિેઈલસ, અથવટા નમટાવલેટા કટાઉન્િો અને કપબટૉડસ્યનો સમટાવશે થટા્ય 
છે.

http://www.cmhc.gc.ca
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વમવનસરિી ઑફ ફટાઈનરૅનસ (નટાણટા ંમટાતં્ટાલ્ય) 
1-866-668-8297 
TTY: 1-800-263-7776 
www.ontario.ca/healthyhomes

ઑન્ટારિઓ િેનોવટેસ (ઑન્ટારિઓમટા ંફિી નવુ ંબનટાવવુ)ં
ઑન્ટારિઓ મટા્ે પોસટા્ય તેવટા આવટાસનમટા ંિોકટાણ મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ (2011-2015)નુ ંઑન્ટારિઓ િેનોવટેસ 
(ઑન્ટારિઓમટા ંફિી નવુ ંબનટાવવુ)ં ઘ્ક પટાત્ હો્ય તેવટા ઓછી આવક ધિટાવતટા ઘિમટાભલકો અને 
મકટાનમટાભલકોને મટાફીપટાત્ લોનો એ્લટા મટા્ે પિૂી પટાડે છે કે જેથી તેઓ સલુિતટા વધટાિવટા મટા્ે ઘિો 
તથટા એકમોમટા ંજરૂિી સમટાિકટામો કિટાવી શકે તેમજ પ્રવત્યમટાન એકલ કુટંુબનટા ંઘિોમટા ંપિવડે તેવટા 
િટાડટાનટા ંઆવટાસો સિજી શકે. ઑન્ટારિઓ િેનોવટેસ (ઑન્ટારિઓમટા ંફિી નવુ ંબનટાવવુ)ં અનવ્યે સલુિતટા 
મટા્ેનટા ંસમટાિકટામો પટાત્ રણવટા લટા્યક પ્રવવૃતિ છે અને આ સમટાિકટામો મટા્ે $3,500 જે્લો િડંોળ 
અનદુટાનનટા ંરૂપમટા ંછે. આ પ્રકટાિનટા ંઆવટાસનનટા ંકટા્ય્યક્રમોનુ ંસથટાવનક નરિપટાભલકટાઓ અને રડકસરિ્્ 
સોવશઅલ સવવશિવસઝ અચડમવનસરેિશન બોડસ્ય (જજલલટાની સટામટાજજક સેવટાઓ મટા્ેનુ ંવહીવ્ી મડંળ), કે જેને 
સવવશિસ મેનેજસ્ય તિીકે પણ ઓળખટા્ય છે, દ્ટાિટા સચંટાલન કિવટામટા ંઆવ ેછે. સથટાવનક હટાઉભઝંર (આવટાસન)
ની જરૂરિ્યટાિતોને આધટાિે સવવશિસ મેનેજસ્ય નક્ી કિે છે કે ઑન્ટારિઓ િેનોવટેસ (ઑન્ટારિઓમટા ંફિી નવુ ં
બનટાવવુ)ંમટા ંિટાર લેવો કે કેમ.

વમવનસરિી ઑફ મયવુનવસપલ અફેઅસ્ય ઍનડ હટાઉભઝંર (નરિપટાભલકટાની બટાબતો અને આવટાસન મટા્ેનુ ં
મતં્ટાલ્ય) 
સવવશિસ મેનેજસ્ય ઍનડ ધેએર્ સવવશિસ એરિઆસ (સેવટા વ્યવસથટાપકો અને તેઓની સેવટાનટા ંક્ેત્ો) 
www.ontario.ca/kq46

વરિષ્ અને/અથવટા અક્મ વમલકતની ્ૅ્સ િટાહત
એવટા સપંવતિનટા ંમટાભલકો કે જે વરિષ્ મટા્ે અથવટા અક્મતટા ધિટાવતી વ્યક્ત મટા્ે વનવટાસસથટાન બટાધેં 
અથવટા તેમટા ંફેિફટાિ કિે તો તેઓ કદટાચ વમલકત કિમટા ંિટાહત મટા્ે પટાત્ બની શકે છે. ફેિફટાિ અને 
ઉમેિટાનટા ંદટાખલટાઓમટા ંઢોળટાવવટાળો મટાર્ય તવૈ્યટાિ કિવો અથવટા અવતરિ્ત ઓિડો સટામેલ છે. જો તમે એવુ ં
મટાનતટા હો કે તમટારંુ ઘિ પટાત્ છે, તો મયવુનવસપલ પ્રટૉપ્દી અસેસમન્ કટૉપષોિેશન (નરિપટાભલકટાની 
સપંવતિની આકટાિણી મટા્ેનુ ંવનરમ)નટા ંસથટાવનક કટા્ય્યલ્યનો સપંક્ય કિો.

મયવુનવસપલ પ્રટૉપ્દી અસેસમન્ કટૉપષોિેશન (નરિપટાભલકટાની સપંવતિની આકટાિણી મટા્ેનુ ંવનરમ) 
1-866-296-MPAC (1-866-296-6722) 
TTY: 1-877-TTY-MPAC (6722) 
www.mpac.ca (> સપંવતિનટા ંમટાભલકો > સપંવતિનટા મલૂ્યટાકંન મટા્ેની કટા્ય્યપધિવતઓ > કિવેિટા પ્રોતસટાહક 
કટા્ય્યક્રમો > વરિષ્ અને/અથવટા અક્મ વમલકત કિ િટાહત)

ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ો અને ઓછી આવક ધિટાવતટા અક્મતટાઓવટાળટા વ્યક્તઓ 
મટા્ે વમલકત ્ૅ્સમટા ંિટાહત
ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ો અને અક્મતટાઓ ધિટાવતટા ઓછી આવકવટાળટા વ્યક્તઓ કે જેઓ વનવટાસી 
વમલકત ધિટાવ ેછે તેઓ એવી વમલકત ્ૅ્સની વદૃ્ધિઓને પ્રટાપત કિવટા મટા્ે પટાત્ બની શકે કે જે 

http://www.ontario.ca/healthyhomes
http://www.ontario.ca/kq46
http://www.mpac.ca
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મલૂ્યટાકંનનટા ંસધુટાિટામટાથંી પરિણમયુ ંહો્ય. વધ ુમટારહતી મટા્ે અથવટા તમટાિી પટાત્તટાને નક્ી કિવટા મટા્ે, 
કૃપટા કિીને તમટાિી સથટાવનક નરિપટાભલકટાનો સપંક્ય કિો.

ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ો અને ઓછી આવક ધિટાવતટા અક્મતટાઓવટાળટા વ્યક્તઓ 
મટા્ે પ્રટાતંી્ય જમીન ્ૅ્સને સથભરત કિવટા મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ
આ કટા્ય્યકમ અનવ્યે, ઓછી આવક ધિટાવતટા વરિષ્ો અને અક્મતટાઓ ધિટાવતટા ઓછી આવકવટાળટા 
વ્યક્તઓ પ્રટાતંી્ય જમીન કિને અને વશક્ણ કિ વદૃ્ધિઓનટા ંિટારનટા ંવટાવષશિક મોકફૂી મટા્ે પણ અિજી કિી 
શકે છે. વમલકતમટા ંમટાભલકીહકનુ ંવચેટાણ અથવટા તબદીલી થતટા ંતમટામ વવલભંબત કિોને પણૂ્ય િીતે પિત 
ચકૂવણી થવી જોઈએ. આ કટા્ય્યક્રમ એવટા લોકો મટા્ે છે કે જેઓ પોતટાનટા ંમટાભલકી કિો સીધટા જ પ્રોવવનસ 
ઑફ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓનો પ્રટાતં)ને ચકૂવણી કિે છે.

વમવનસરિી ઑફ ફટાઈનરૅનસ (નટાણટા ંમટાતં્ટાલ્ય) 
1-866-400-2122 
TTY: 1-888-321-6774 
www.ontario.ca/rva

જો તમે હોમ ઍનડ વીરહકલ મટૉરડરફકેશન પ્રોગ્ટામ (ઘિ અને વટાહનમટા ંફેિફટાિ કિવટા મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ) 
બટાબતે વધ ુજાણવટા ઇચછતટા હો, તો કૃપટા કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનુ ંનટાણટા ંવ્યવસથટા, નટાણટાકંી્ય સહટા્ય 
વવિટાર જુઓ. 

હટાઉભઝંર (આવટાસન)નટા ંવવકલપો
જો તમટાિે એ નક્ી કિવટા મટા્ે મદદની જરૂિ હો્ય કે કયુ ંહટાઉભઝંર (આવટાસન) તમટાિટા મટા્ે અથવટા 
તમટાિટા પટારિવટારિક સભ્ય મટા્ે સવ્યશ્ેષ્ વવકલપ હોવો જોઈએ, તો નીચેનટા ંવ્યવસટા્યીઓમટાનંટા ંકોઈ એક 
વ્યવસટા્યી તમને મદદ કિી શકે છેઃ

• તમટાિટા સથટાવનક કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) (સી.
સી.એ.સી.)નટા ંકેસ મેનેજિ (www.healthcareathome.ca અથવટા કટૉલ કિો 310-CCAC)

• વધૃિ લોકોનટા ંકેંદ્મટા ંઅથવટા કુટંુબને સલટાહ આપતી એજનસીનટા ંસટામટાજજક કટા્ય્યકિ

• સમદુટા્ય સવટાસ્થ્ય નસ્ય.

પખુતવ્યની જીવનશવૈલીનટા ંસમદુટા્યો
પખુતવ્યની જીવનશવૈલીનટા ંસમદુટા્યો વનવતૃિો અથવટા અધ્ય-વનવતૃિો મટા્ે સવતતં્પણે વસવટા્ કિવટા મટા્ેનટા ં
વનવટાસસથટાનો પિૂટા ંપટાડે છે. વનવટાસસથટાનો એવટા બરંલોઝ, ્ટાઉનહોમસ, નટાનટા ંઘિો અથવટા વસટાહતોનો 
સમટાવશે કિી શકે છે કે જે સથળ-પિ મનોિંજનટાતમક અને સમદુટા્યની પ્રવવૃતિઓ સટાથનેટા ંઘિ મટાભલકીનટા ં
લટાિો પિૂટા પટાડી શકે. સવુવધટાઓમટા ં24-કલટાકની સિુક્ટા, ફુિસદનો સમ્ય અને મનોિંજનટાતમક 
પ્રવવૃતિઓની સટાથોસટાથ સટાથીઓ સટાથ ેસટામટાજજક આદટાનપ્રદટાનનો સમટાવશે થઈ શકે છે. તમટાિી નજીકનટા ં
પખુતવ્યની જીવનશવૈલીનુ ંસમદુટા્યને શોધવટા મટા્ે તમટાિટા સથટાવનક સથટાવિ વમલકતનટા ંએજન્નો સપંક્ય 
કિો.

http://www.ontario.ca/rva
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લટાઇફ લીઝ હટાઉભઝંર (આજીવન આવટાસન મટા્ે પ્ટા-કિટાિ કિવટા)
લટાઇફ લીઝ હટાઉભઝંર (આજીવન આવટાસન મટા્ે પ્ટા-કિટાિ કિવટા) હોવટાથી, તમે વમલકતમટા ં‘‘રહતસબંધં’’ 
ધિટાવો છો, પિં્ ુતમે તેનટા ંમટાભલક હોતટા નથી. આ પ્રકટાિની વ્યવસથટાથી ઘણટા લટાિો હોઈ શકે છે. દટાખલટા 
તિીકે, ક્ેત્મટા ંસમટાન કદ ધિટાવતી વસટાહતો કિતટા ંએકમો ઘણીવટાિ ઓછટા ંખચટા્યળ હો્ય છે. વધમુટા,ં 
સમદુટા્યો અમકુ વષ્ય ધિટાવતટા લોકો સધુી સીવમત હોવટાથી એવી શક્તટા વધ ુિહલેી છે કે વનવટાસીઓ 
સમટાન રહતો અને જરૂરિ્યટાતોમટા ંસહિટાર કેળવ.ે 

રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો)
રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો) એવટા ખટાનરી ધધંટાઓ છે કે જે આવટાસો (િટારે પડતટા 
ઓિડટાઓથી લઈને મો્ટા અપટા ્્યમેનટસ સધુી)નટા ંવવવવધ સ્ંયોજનોને વેંચે છે, સેવટાઓ અને વ્યક્તરત 
સિંટાળને ્ેકો આપે છે. રિ્ટા્યમષેન્ હોમ (વનવતૃિ થ્યેલટાનુ ંઘિ)મટા ંિહવેટા મટા્ે કોઈપણ વ્યક્ત અિજી કિી 
શકે છે.

આવટાસ અને સિંટાળ સેવટાઓ બન્નેનટા ંસપંણૂ્ય ખચ્ય મટા્ે તમે જવટાબદટાિ છો. આવટાસનટા ંદિો એ િટાડટા 
અંકુશને આવધન છે. પિૂી પટાડવટામટા ંઆવતી સિંટાળ, સેવટાઓ અને સવુવધટાઓનટા ંરૂપમટા ંવનવટાસસથટાનો અને 
દિો વ્યટાપકપણે બદલટાઈ શકે છે. િલે તમટાિે એવો તબીબી પિુટાવો પિૂો પટાડવટાની જરૂિ નથી કે તમટાિે 
સિંટાળની જરૂિ છે, તો પણ હોમ તમટારંુ મલૂ્યટાકંન એ બટાબતેની ખટાતિી કિવટા કિશ ેકે હોમ જે્લો ્ેકો 
પિૂો પટાડી શકે છે તેનટાથંી વધટાિે ્ેકટાની તમટાિે જરૂિ નથી.

રિ્ટા્યમષેન્ હોમસનુ ં(વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિોનુ)ં રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ ઍ્્ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો મટા્ેનો 
અવધવન્યમ), 2010 અનવ્યે વન્યમન થટા્ય છે. આ વવધટાનઃ 

• રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો) મટા્ે સિંટાળ અને સિુક્ટાનટા ંધોિણોનો અવધકૃત આદેશ 
આપે છે, જેમટા ંઅચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાની ્યોજનટાઓ, ચેપનુ ંવન્યતં્ણ અને વનવટાિણ કટા્ય્યક્રમો, 
સિંટાળની જરૂરિ્યટાતો અને સિંટાળની ્યોજનટાનુ ંમલૂ્યટાકંન, પોભલસની પષૃ્ભવૂમની ચકટાસણીઓ અને 
કમ્યચટાિી-વર્ય મટા્ેની તટાલીમનો સમટાવશે થટા્ય છે 

• એવટા િેવસડનટસ ભબલ ઑફ િટાઈટસ (વનવટાસીઓ મટા્ેનુ ંઅવધકટાિ વવધે્યક)નુ ંસજિન કયુણં કે જે સિંટાળ 
અને આવટાસનો વટાસતવવક ખચ્ય જાણવટાનટા ંહકનો સમટાવશે કિે છે અને એવટા વટાતટાવિણમટા ંજીવવટાનો 
અવધકટાિ કે જે દુરુપ્યોર અથવટા ઉપેક્ટાની શનૂ્ય સહનશીલતટાને પ્રોતસટારહત કિે છે

• રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ િેગયલુે્રિ ઑથટૉરિર્ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો મટા્ેની વન્યમનકટાિી સતિટા)ને 
પ્રસથટાવપત કિી કે જે એક એવી આમસ્ય-લેંગથ સસંથટા (એવી સસંથટા કે જે સિકટાિ દ્ટાિટા િડંોળ પરંુૂ પડટા્ ુ ં
હોવટા છતટા ંસિકટાિ કિતટા ંસવતતં્ િીતે કટા્ય્ય કિે છે) છે કે જે રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ં
ઘિો) એ બટાબતેની ખટાતિી કિવટા મટા્ે વશભક્ત કિે છે, પિવટાનટાઓ આપે છે અને તપટાસ કિે છે કે તે 
સચૂવ્યટા અનસુટાિ ધોિણોને સતંોષે છે.

તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંરિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો) વવશનેી મટારહતી મટા્ે રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ 
િેગયલુે્રિ ઑથટૉરિ્ી (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો મટા્ેની વન્યમનકટાિી સતિટા)નો સપંક્ય કિો.

ઑન્ટારિઓની રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ િેગયલુે્રિ ઑથટૉરિ્ી (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો મટા્ેની વન્યમનકટાિી 
સતિટા) પ્રટાતંની રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો)ને પિવટાનો આપે છે અને તપટાસ કિે છે, એવટા 
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તમટામ ઘિો મટા્ે પબબલક િજીસ્િ (સટાવ્યજવનક નોંધણી) જાળવ ેછે કે જેઓએ કટા ંતો પિવટાનટા મટા્ે અિજી 
કિી છે અથવટા તો તેઓને પિવટાનો મળી ચકૂ્ો છે (www.rhra.ca/en/register), ફરિ્યટાદો સિંટાળે છે 
અને રિ્ટા્યમષેન્ હોમ (વનવતૃિ થ્યેલટાનુ ંઘિ)નટા ંકમ્યચટાિી-વર્ય અને મટાભલકોને, ગ્ટાહકોને અને જનતટાને 
ધટાિટા બટાબતે વશભક્ત કિે છે.

રિ્ટા્યમષેન્ હોમ (વનવતૃિ થ્યેલટાનુ ંઘિ)ની ફરિ્યટાદોને ઉકેલવટામટા ંમદદ મેળવવટા મટા્ે ઑન્ટારિઓમટા ં
કોઈપણ વ્યક્ત વવનટા મલૂ્યે સતિટાવધશને કટૉલ કિી શકે છે. 

જો તમે કોઈ વનવટાસીને નબળી સિંટાળ, દુરુપ્યોર અથવટા ઉપેક્ટા અથવટા રેિકટાનનૂી આચિણનટા ંપરિણટામે 
હટાવન થતી જુઓ અથવટા શકંટા જા્ય અથવટા હટાવન થવટાનુ ંજોખમ હો્ય, અથવટા તમને વનવટાસીનટા ંનટાણટાનંટા ં
દુરુપ્યોર વવશ ેશકંટા જા્ય, તો તમટાિે આ બટાબતેની જાણ રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ િેગયલુે્રિ ઑથટૉરિ્ી (વનવતૃિ 
થ્યેલટાઓનટા ંઘિો મટા્ેની વન્યમનકટાિી સતિટા)નટા ંિજજસરિટાિ (નોંધણી અવધકટાિી)ને કિવી જ પડે. તમે 
અજ્ટાતરૂપે જાણ કિી શકો છો.

રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ િેગયલુે્રિ ઑથટૉરિ્ી (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો મટા્ેની વન્યમનકટાિી સતિટા) 
1-855-ASK-RHRA (1-855-275-7472) 
www.rhra.ca

સપટૉર્ટિવ હટાઉભઝંર (સહટા્યક આવટાસ)
વનયુ્ ત વનવટાસી ઇમટાિતોમટા ંિટાડતૂો તિીકે િહતેટા વરિષ્ો મટા્ે સપટૉર્ટિવ હટાઉભઝંર (સહટા્યક આવટાસ) 
કટા્ય્યક્રમો સથળ-પિની વ્યક્તરત ્ેકટારૂપ સેવટાઓ પિૂી પટાડે છે. આ કટા્ય્યક્રમો લોકોને પોતટાનટા ંખદુનટા ં
એપટા્મ્યનટસમટા ંસવતતં્પણે જીવવટામટા ંમદદ કિવટા મટા્ે િચવટામટા ંઆવ્યટા છે. સેવટાઓમટા ંવ્યક્તરત ્ેકો/
પરિચિ સેવટાઓ, આવ્શ્યક ગહૃવ્યવસથટા સેવટાઓ તેમજ વન્યવમત િીતે સવુનવચિત કિટા્યેલ સિંટાળ અને 
અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાની જરૂરિ્યટાતોને સિંટાળવટા મટા્ે કમ્યચટાિી-વર્યની 24 કલટાક મટા્ેની 
ઉપલચબધનો સમટાવશે થટા્ય છે.

કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) (સી.સી.એ.સી.) 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

ઓછી આવક ધિટાવતટા વસવન્યસ્ય (વરિષ્ો) મટા્ે હટાઉભઝંર (આવટાસન)નટા ં
વવકલપો
ઑન્ટારિઓ મટા્ે પોસટા્ય તેવટા આવટાસનમટા ંિોકટાણ (2014-2020)
આ કટા્ય્યક્રમ પિવડે તેવટા આવટાસને બટાધંવટા અને સમટાિકટામ કિવટા મટા્ે અને જે-જે ઘિોમટા ંિટાડટાની અને 
પ્રથમ હપતટાની િોકડ ચકૂવણી કિવટાની છે તેઓને સહટા્ય કિવટા મટા્ે િડંોળ પરંુૂ પટાડે છે. આ પ્રકટાિનટા ં
પિવડે તેવટા આવટાસનનટા ંકટા્ય્યક્રમોનુ ંસથટાવનક નરિપટાભલકટાઓ અને રડકસરિ્્ સોવશઅલ સવવશિવસઝ 
એચડમવનસરેિશન બોડ્્ય સ (જજલલટાની સટામટાજજક સેવટાઓ મટા્ેનુ ંવહીવ્ી મડંળ), કે જેને સવવશિસ મરૅનેજસ્ય તિીકે 
પણ ઓળખટા્ય છે, દ્ટાિટા સચંટાલન કિવટામટા ંઆવ ેછે. સથટાવનક હટાઉભઝંર (આવટાસન)ની જરૂરિ્યટાિતોને 
આધટાિે સવવશિસ મરૅનેજસ્ય નક્ી કિે છે કે કટા્ય્યક્રમનટા ંક્યટા િટારોમટા ંિટાર લેવો જોઈએ.

http://www.rhra.ca/en/register
http://www.rhra.ca
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વમવનસરિી ઑફ મયવુનવસપલ અફેઅસ્ય ઍનડ હટાઉભઝંર (નરિપટાભલકટાની બટાબતો અને આવટાસન મટા્ેનુ ં
મતં્ટાલ્ય) 
સવવશિસ મેનેજસ્ય ઍનડ ધેએર્ સવવશિસ એરિઆસ (સેવટા વ્યવસથટાપકો અને તેઓની સેવટાનટા ંક્ેત્ો) 
www.ontario.ca/kq46

િેન્-ભરઅડ્ય-ટ-ૂઇનકમ હટાઉભઝંર (આવટાસનની આવટાક મટા્ે િટાડુ ંતવૈ્યટાિ કિવુ/ંિટાખવુ)ં
વનમનથી મધ્યમ આવકવટાળટા ઑન્ટારિઓનટા ંલોકોને સિકટાિની સહટા્ય સટાથ ેસટામટાજજક આવટાસનને 
વવકસટાવવટામટા ંઆવયુ ંછે. એકમ ઉપલબધ બનટાવટા્ય એ પહલેટા ંસમ્યની અવવધમટા ંતમટાિટા સથટાનને આધટાિે 
ફેિફટાિ થઈ શકે છે. તમટાિી નરિપટાભલકટાનટા ંસેવટાકી્ય વ્યવસથટાપક મટાિફતે િેન્-ભરઅડ્ય-ટ-ૂઇનકમ 
અવસસ્નસ (સહટા્યરૂપ આવટાક મટા્ે િટાડુ ંતવૈ્યટાિ કિવુ/ંિટાખવુ)ં મટા્ેની અિજી કિી શકટા્ય છે.

વમવનસરિી ઑફ મયવુનવસપલ અફેઅસ્ય ઍનડ હટાઉભઝંર (નરિપટાભલકટાની બટાબતો અને આવટાસન મટા્ેનુ ં
મતં્ટાલ્ય) 
સવવશિસ મેનેજસ્ય ઍનડ ધેએર્ સવવશિસ એરિઆસ (સેવટા વ્યવસથટાપકો અને તેઓની સેવટાનટા ંક્ેત્ો) 
www.ontario.ca/kq46

સહકટાિી આવટાસ
સહકટાિી આવટાસ વનવટાસીઓ પોતટાનટા ંઘિોમટા ંએક્વ્ી ધિટાવતટા નથી, પિં્ ુતેઓનટા ંસમદુટા્યનુ ંકેવી િીતે 
સચંટાલન થટા્ય છે તેમટા ંતેઓનો સમટાન પ્રિટાવ હો્ય છે. સહકટાિી મડંળી ભબન-નફટાકટાિક હો્ય છે. તમે 
જ્યટાિે સહકટાિી મડંળીનટા ંઆવટાસનને છોડો, ત્યટાિે તમટાિટા ઘિને સહકટાિી મડંળીને પિત આપવટામટા ંછે કે 
જેથી કિીને તે અન્ય કોઈ એવી વ્યક્તને ફટાળવી શકટા્ય કે જેને પિવડે તેવટા આવટાસનની જરૂિ હો્ય.

ઑન્ટારિઓ િીજનલ ઑરફસ ઑફ ધ કો–ઑપિેર્વ હટાઉભઝંર ફેડિેશન ઑફ કૅનેડટા (કૅનેડટા સહકટાિી 
આવટાસ મહટાસઘંનુ ંઑન્ટારિઓ કસથત પ્રટાદેવશક કટા્યટા્યલ્ય) 
1-800-268-2537 
www.chfcanada.coop

ક્ોક્ીનટા સમ્યે િટાડટા મટા્ેની સહટા્ય
કમયવૂન્ી હોમલેસનેસ વપ્રવનેશન ઇવન્શ્યેર્વ (સમદુટા્યમટા ંઘિબટાિ વવનટાનટા ંહોવટામટાથંી 
િોકવટા મટા્ેની પહલે)
આ પહલે એવી સેવટાઓ અને પ્રવવૃતિઓને ્ેકો આપે છે કે જે બેઘિપણટાનંે િોકી શકે, ઘ્ટાડી શકે તેમજ 
તેને સબંોધી શકે. તે વમવનસરિી ઑફ મયવુનવસપલ અફેઅસ્ય ઍનડ હટાઉભઝંર (નરિપટાભલકટાની બટાબતો અને 
આવટાસન મટા્ેનુ ંમતં્ટાલ્ય) દ્ટાિટા સચંટાલન કિટાઈ િહલે નીચે મજુબનટા ંપટાચં ભતૂપવૂ્ય બેઘિપણટા-ંસબંવંધત 
કટા્ય્યક્રમોને એકલ કટા્ય્યક્રમ તિીકે િડંોળને િેળવ ેછેઃ

• કનસટૉભલડે્ેડ હોમલેસનેસ વપ્રવનેશન પ્રોગ્ટામ (સયંુ્ ત બેઘિનટા ંવનવટાિણ મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ)

• ઇમજિનસી એનજલી ફનડ (ઊજા્ય બટાબતે અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેનો િડંોળ)

• ઇમજિનસી હટૉસ્ેલ સવવશિવસઝ (છટાત્ટાલ્ય સદંિષે અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેની સેવટાઓ)

http://www.ontario.ca/kq46
http://www.ontario.ca/kq46
http://www.chfcanada.coop
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• ડટૉવમવસલ્યિી હટૉસ્ેલ પ્રોગ્ટામ (છટાત્ટાલ્યનટા ંવનવટાસસથટાનની અથવટા છટાત્ટાલ્યની મલુટાકટાતનટા ંસદંિ્ય 
મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ)

• પ્રટૉવવકનશઅલ િેન્ બરૅનક (પ્રટાતંી્ય િટાડટા મટા્ેની બરૅનક)

સેવટાઓને સથટાવનક નરિપટાભલકટાઓ અને રડકસરિ્્ સોવશઅલ સવવશિવસઝ એચડમવનસરેિશન બોડસ્ય (જજલલટાની 
સટામટાજજક સેવટાઓ મટા્ેનુ ંવહીવ્ી મડંળ), કે જેને સવવશિસ મરૅનેજસ્ય તિીકે પણ ઓળખટા્ય છે, દ્ટાિટા સચંટાલન 
કિવટામટા ંઆવ ેછે.

વમવનસરિી ઑફ મયવુનવસપલ અફેઅસ્ય ઍનડ હટાઉભઝંર (નરિપટાભલકટાની બટાબતો અને આવટાસન મટા્ેનુ ં
મતં્ટાલ્ય)  
સવવશિસ મેનેજસ્ય ઍનડ ધેએર્ સવવશિસ એરિઆસ (સેવટા વ્યવસથટાપકો અને તેઓની સેવટાનટા ંક્ેત્ો) 
www.ontario.ca/kq46

મકટાનમટાભલક અને િટાડતૂનટા ંસબંધંો
િેભઝડેનશલ ્ેનકનસઝ ઍ્્ (વનવટાસી િટાડતૂીઓ મટા્ેનો અવધવન્યમ), 2006
આ વવધટાન સમગ્ ઑન્ટારિઓમટા ંમો્ટાિટારનટા ંમકટાનમટાભલક અને િટાડતૂનટા ંસબંધંોનુ ંવન્યમન કિે છે, 
એવટા મકટાનમટાભલકો અને િટાડતૂોનટા ંહકો અને જવટાબદટાિીઓને સ્ુયોજજત કિે છે કે જેઓ વનવટાસ-સબંધંી 
સપંવતઓ િટાડે આપે છે, અને મો્ટા િટારનટા ંિટાડટાઓનુ ંવન્યમન કિે છે. આ ધટાિો વટાભણજ્યવવષ્યક 
િટાડતૂીઓને આવિી લેતી નથી.

લરૅનડલટૉડ્ય ઍનડ ્ેનન્ બોડ્ય (મકટાનમટાભલક અને િટાડતૂ મડંળ)
લરૅનડલટૉડ્ય ઍનડ ્ેનન્ બોડ્ય (મકટાનમટાભલક અને િટાડતૂ મડંળ) મકટાનમટાભલકો અને િટાડતૂો વચચેનટા ં
વવવટાદોનો ઉકેલ લટાવ ેછે અને લોકોને તેઓનટા ંહકો અને જવટાબદટાિીઓ બટાબતે મટારહતરટાિ કિે છે. 
મકટાનમટાભલકો અને િટાડતૂો બન્ને અિજી દટાખલ કિી શકે છે, કે જેનટા ંપછી સનુટાવણી સવુનવચિત થઈ શકે છે. 
સનુટાવણી દિવમ્યટાન બોડ્ય (મડંળ)નો સભ્ય વનણ્ય્ય કિશે, અથવટા, જો બન્ને પક્ો સહમત થટાશ ેતો, 
મધ્યસથી બન્ને પક્ોને સમજૂતી કિટાવવટા મટા્ે મદદ કિવટાનો પ્ર્યટાસ કિશ.ે

1-888-332-3234 
www.ontario.ca/rvb

મળૂ વનવટાસી આરદવટાસી વરિષ્ો મટા્ે
િેવસડેનશલ િીહભૅબભલ્ેશન આવસસ્નસ પ્રોગ્ટામ ઑન-રિઝવ્ય (િહણેટાકં સધુટાિણટાની સહટા્ય 
મટા્ેનો સ્ુયોજજત કટા્ય્યક્રમ) 
કૅનેડટા મટૉ ્્ય રેજ ઍનડ હટાઉભઝંર કટૉપષોિેશન (કૅનેડટાનુ ંરીિો અને આવટાસ મટા્ેનુ ંવનરમ) ઑન-રિઝવ્ય અને 
ઑફ-રિઝવ્ય મટા્ેની આવટાસન કસથવતઓને સધુટાિવટા મટા્ેનો ઉકેલ શોધવટા મટા્ે વચનબધિ છે. મળૂ 
વનવટાસીઓને સહટા્ય કિવટા મટા્ે તેની પટાસે ઘણટા ંફસ ્્ય  નેશનસ, મેર્સ અને આઈનયઇુ્નટા ંકટા્ય્યક્રમો છે, 
જેમટા ંકે્લટાક કટા્ય્યક્રમો વવશેષ કિીને વરિષ્ોને ધ્યટાનમટા ંલઈને બનટાવવટામટા ંઆવ્યટા છે. િેભઝડેકનશઅલ 
િીહભૅબભલ્ેશન અવસસ્નસ પ્રોગ્ટામ-ઑન રિઝવ્ય (વનવટાસીનટા ંપનુવ્યસવટા્ની સહટા્ય મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ-

http://www.ontario.ca/kq46
http://www.ontario.ca/rvb
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અનટામત) સવટાસ્થ્ય અને સિુક્ટાનટા ંલઘતુિમ સતિે ઊતિતી કક્ટાનટા ંઘિોનો સમટાિકટામ કિટાવવટા મટા્ે તેમજ 
અક્મતટા ધિટાવતટા લોકો મટા્ે આવટાસનની સલુિતટાને સધુટાિવટા મટા્ે બરૅનડ કટાઉકનસલસ અને બરૅનડ સભ્યોને 
નટાણટાકંી્ય સહટા્ય પિૂી પટાડે છે.

1-800-668-2642 
TTY: 1-800-309-3388 
www.cmhc.ca/en/ab

સહટા્ય કિટા્યેલ વસવટા્નો કટા્ય્યક્રમ
ઍબટૉરિજજનલ અફેઅિસ્ય ઍનડ નટૉથ્યન્ય ડેવલેપમેન્ કૅનેડટા (મળૂ વનવટાસી આરદવટાસીઓની બટાબતો અને 
ઉતિિી્ય કૅનેડટાનો વવકટાસ)ની સહટા્ય કિટા્યેલ વસવટા્નો કટા્ય્યક્રમ એક એવો વનવટાસી-આધટારિત કટા્ય્યક્રમ છે 
કે જે ભબન-તબીબી મટા્ે િડંોળ, વરિષ્ો મટા્ે સટામટાજજક ્ેકટારૂપ સેવટાઓ, દીઘ્યકટાલીન બીમટાિી ધિટાવતટા 
પખુતવ્યનટાઓં તેમજ અક્મતટાઓ ધિટાવતટા બટાળકો અને પખુતવ્યનટાઓં મટા્ે િડંોળ પરંુૂ પટાડે છે. 
વ્યક્તઓને ઘિે અને સમદુટા્યમટા ંપોત-પોતટાની જીવનની ગણુવતિટાને મહતિમ બનટાવવટાની સટાથોસટાથ આ 
કટા્ય્યક્રમ તેઓને શક્ બને ત્યટા ંસધુી સવતતં્પણે િહવેટા દેવટામટા ંપણ મદદ કિે છે.

ઍબટૉરિજજનલ અફેઅિસ્ય ઍનડ નટૉથ્યન્ય ડેવલેપમેન્ કૅનેડટા (મળૂ વનવટાસીની બટાબતો અને ઉતિિી્ય કૅનેડટાનો 
વવકટાસ) 
1-800-567-9604 
TTY: 1-866-553-0554 
www.aadnc-aandc.gc.ca (> તમટામ મદુ્ટાઓ > સટામટાજજક કટા્ય્યક્રમો > સહટા્ય કિટા્યેલ વસવટા્ મટા્ેનો 
કટા્ય્યક્રમ)

http://www.cmhc.ca/en/ab
http://www.aadnc-aandc.gc.ca
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6 લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ં
ઘિો
સટામટાન્ય મટારહતી
જો તમે રિ્ટા્યમષેન્ હોમસ (વનવતૃિ થ્યેલટાઓનટા ંઘિો) વવશનેી મટારહતી મટા્ે જાણવટા મટારતટા હો, તો કૃપટા 
કિીને આ મટાર્યદવશશિકટાનટા હટાઉભઝંર (આવટાસન) વવિટારમટા ંજુઓ. 

લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિો એવટા લોકો મટા્ે િચવટામટા ંઆવ્યટા ંછે કે જેઓને દૈવનક 
પ્રવવૃતિઓ, સિુક્ટાનટા ંમટાળખટામટા ંદેખિેખ િટાખવટા મટા્ે અને/અથવટા 24-કલટાકનટા ંનવસિંર કેઅિ (પરિચટારિકટા 
સિંટાળ) સધુીની પહોંચ મટા્ે મદદની જરૂિ પડે છે. તેઓ નવસિંર હોમસ (પરિચટારિકટા આવટાસો), વ્યોવધૃિ 
મટા્ેનટા ંનરિપટાભલકટાનટા ંઘિો અથવટા વ્યોવધૃિ મટા્ેનટા ંસખટાવતી ઘિો તિીકે પણ ઓળખટા્ય છે. તેઓ 
વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (આિોગ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) દ્ટાિટા 
પિવટાનો મેળવ્યો છે અથવટા મટાન્યતટા પ્રટાપત છે અને તેને મટા્ે િડંોળ પણ પરંુૂ પટાડવટામટા ંઆવ ેછે તેમજ 
જ્યટાિે સિંટાળ, સેવટાઓ અને વનવટાસી ફીની બટાબત હો્ય ત્યટાિે તેઓએ પ્રટાતંી્ય ધોિણોને પણ સતંોષવટા ં
પડે છે.

ઑન્ટારિઓ લૉંર ્મ્ય કેઅિ એસોવસએશન (ઑન્ટારિઓનુ ંલટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંમડંળ) 
905-470-8995 
www.oltca.com

ઑન્ટારિઓ અસોવસએશન ઑફ નટૉન-પ્રટૉરફ્ હોમસ ઍનડ સવવશિવસઝ ફટૉિ વસવન્યસ્ય (ઑન્ટારિઓમટા ંવરિષ્ 
વ્યક્તઓ મટા્ે ભબન-નફટાકી્ય ઘિો અને સેવટાઓનુ ંમડંળ) 
905-851-8821 
www.oanhss.org

કેવી િીતે અિજી કિવી
જો તમે લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિ બટાબતેની વવચટાિણટા કિી િહ્ટા હો, તો તમટાિે તમટાિટા 
સથટાવનક કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) (સી.સી.એ.સી.)નો 
સપંક્ય કિવો જોઈએ. સી.સી.એ.સી. લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેની પટાત્તટા નક્ી કિે છે અને પ્રવતક્ટા 
સભૂચઓનુ ંસચંટાલન કિે છે. સી.સી.એ.સી. તમને એક એવટા કેસ વક્યિ (વવષ્ય બટાબતેનટા ંકટા્ય્યકિ) મટા્ેની 
સોંપણી કિશ ેકે જે તમને તમટાિટા લટાબંટારટાળટાની સિંટાળની અિજીને પણૂ્ય કિવટા મટા્ે સહટા્યતટા કિી શકે. 
તમટાિી અિજીમટા ંતમે લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંપટાચંેક જે્લટા ઘિો સધુી વવચટાિણટા કિી શકો 
છો.

કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

http://www.oanhss.org
http://www.310CCAC.ca
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લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિ પસદં કિવું
તમટાિટા સી.સી.એ.સી. કેસ મેનેજિ (વવષ્ય બટાબતેનટા ંવ્યવસથટાપક) તમટાિટા વવકલપો વવશ ેવધ ુજાણવટામટા ં
તમટાિી મદદ કિી શકે છે, પિં્ ુજ્યટાિે લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિ બટાબતેની પસદંરી 
કિવટાની આવ ેત્યટાિે વવચટાિવટાલટા્યક એવી થોડી બટાબતો અહીં આપી છેઃ

• શુ ંકમ્યચટાિી-વર્ય મવૈત્ીપણૂ્ય અને િસ ધિટાવીને સટામેલ થતટા હો્ય તેવટા છે?

• શુ ંવનવટાસીઓ સં્ ષુ્ અને સટાિી િીતે સિંટાળ િખટાતી હો્ય તેવટા લટારે છે?

• શુ ંઘિ સરવડિયુણં હો્ય તેવટા સથટાને આવલેુ ંછે અને શુ ંસટાવ્યજવનક વટાહનવ્યવહટાિ ઉપલબધ છે?

• શુ ંમલુટાકટાત લેવટાનટા ંકલટાકો સટાનકુળૂ છે?

• શુ ંઘિ તમટાિી ધટાવમશિક, આધ્યટાજતમક, સટાસંકૃવતક, િટાષટાકી્ય અને આહટાિ વન્યમોને સતંોષી શકે તેમ છે?

• શુ ંતમે તમટાિટા વ્યક્તરત િટાચિચીલટાનંે સિુભક્ત િટાખી શકો છો?

• શુ ંતમે તમટારંુ પોતટાનુ ંફવનશિચિ (ઉપસકિ) અથવટા ખોિટાક લટાવી શકો છો?

એ બટાબત અત્યતં મહતતવપણૂ્ય છે કે તમે જેનટા ંવવશ ેવવચટાિણટા કિી િહ્ટા હો તેવટા પ્રત્યેક ઘિોની તમે અને 
તમટાિટા કુટંુબે મલુટાકટાત લીધેલી હો્ય. 

ટૂંકટા રટાળટા મટા્ેનો આવટાસ
વરિષ્ો કે જેઓ બીમટાિી અથવટા ઈજામટાથંી સટાજા થઈ િહ્ટા છે તેઓને ક્ટાિેક-ક્ટાિેક કટા્યમી ધોિણે 
દટાખલ થવટાની જરૂરિ્યટાત વવનટા લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિો દ્ટાિટા પ્રદટાન કિટાતી 
અલપરટાળટાની સેવટાઓ લેવટાની જરૂિ પડે છે. અલપરટાળટાનટા ંવનવટાસીઓને એક વષ્યમટા ંમહતિમ 90 રદવસો 
મટા્ેનટા ંહરંટામી આવટાસોની જરૂિ હો્ય છે. ઑન્ટારિઓમટા ંકે્લટાક લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ં
ઘિો પ્રવત્યમટાનમટા ંકટૉનવલેસન્ કેઅિ પ્રોગ્ટામ (મટાદંરી પછી સવટાસ્થ્ય પ્રટાપત કિનટાિ વ્યક્ત મટા્ેની 
સિંટાળનો કટા્ય્યક્રમ) મટાિફતે ‘‘અસેસ ઍનડ રિસ્ોિ’’ (‘‘તબવ્યતની કસથવતનુ ંમલૂ્યટાકંન કિીને પનુઃ સટાજા 
થવટામટા ંમદદ કિવી’’)ની સેવટાઓ પ્રદટાન કિે છે. કટા ંતો પોતટાનટા ંકૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ)ને આિટામ 
આપવટા મટા્ે અથવટા તો હટૉકસપ્લમટા ંિહ્ટા પછી શક્ત પ્રટાપત કિવટા કટાજે કે્લટાક લોકો અલપ િોકટાણ 
મટા્ેનો પણ વવકલપ પસદં કિે છે.

આવટાસનટા ંદિો
નવસિંર અને વ્યક્તરત સિંટાળ સેવટાઓ જ્યટાિે પ્રટાતંી્ય સિકટાિ દ્ટાિટા ચકૂવવટામટા ંઆવ ેછે, ત્યટાિે 
લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોનટા ંવનવટાસીઓએ પોત-પોતટાનટા ંઆવટાસનટા ંખચટા્યઓ ચકૂવવટા જ 
પડે છે કે જે સમગ્ ઑન્ટારિઓમટા ંપ્રમટાણભતૂ છે. આ િકમને સહ-ચકુવણી કહ ેછે. તમટાિી સહ-ચકુવણીની 
િકમનો આધટાિ તમે કે્લટાક રટાળટા સધુી િોકટાણ કિો છો અને કેવટા પ્રકટાિનો ઓિડો (ખટાનરી, અધ્ય-
ખટાનરી અને મળૂભતૂ) પસદં કિો છો તેનટા ંપિ છે. 

લટાબંટા રટાળટાનટા ંવનવટાસીઓને અમ્યટા્યરદત સમ્ય મટા્ે કટા્યમી આવટાસોની જરૂિ પડે છે. અલપ-િોકટાણવટાળટા 
વનવટાસીઓને એક વષ્યમટા ંમહતિમ 90 રદવસો મટા્ે હરંટામી આવટાસોની જરૂિ પડે છે. દિ વષષે 1st જુલટાઈનટા ં
રદવસે વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (આિોગ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) 
દ્ટાિટા સટામટાન્ય િીતે આવટાસનટા ંદિોનુ ંવનધટા્યિણ કિવટામટા ંઆવ ેછે. 

www.ontario.ca/page/find-long-term-care-home#section-3

http://www.ontario.ca/rvf
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જો તમે પટા્યટારૂપ આવટાસો મટા્ેની મટાવસક સહ-ચકુવણીને ચકૂવી શકો તેમ ન હો, તો તમે કદટાચ દિમટા ં
ઘ્ટાડટા મટા્ે પટાત્ બની શકો છો. વધ ુમટારહતી મટા્ે તમટાિટા સી.સી.એ.સી. કેસ મેનેજિ (વવષ્ય બટાબતેનટા ં
વ્યવસથટાપક) સટાથ ેવટાત કિો.

સેવટાઓ
લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોનો મતલબ એ કે ઘિ જેવુ ંલટારવુ ં- એક એવુ ંસથટાન કે જ્યટા ં
પ્રત્યેક વનવટાસી સિુભક્ત અને આિટામદટા્યક હોવટાનો અનિુવ કિે છે. ઘિો પટાસે િોજનખડંો અને સરહ્યટાિટા 
ક્ેત્ો છે, અને કદટાચ દુકટાનો, બે્કખડંો, પજૂા-પટા્ની સરવડતટાઓ અથવટા બરીચટાઓ જેવી અન્ય 
સવુવધટાઓ પણ ધિટાવી શકે છે. તમટામ લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિો 24-કલટાકની દેખિેખ 
અને નવસિંર કેઅિ (પરિચટારિકટા સિંટાળ) પ્રદટાન કિે છે. 

પટા્યટારૂપ આવટાસનુ ંપરૅરકજ (એકસટાથ ેકિેલો સમગ્ સોદો) નીચે મજુબને સટામેલ કિે છેઃ

• િટાચિચીલટા,ં િોજન, બેડ ભલનનસ (શણની પથટાિીઓ) અને લટૉકનડ્ (કપડટા ંધોવટા મટા્ેનુ ંધોલટાઈઘિ), 
વ્યક્તરત સવચછતટા અંરેનટા ંપિુવ્ટાઓ, તબીબી/નવૈદટાવનક પિુવ્ટાઓ અને ઉપકિણો, ઘિની સિંટાળ, 
સટામટાજજક અને મનોિંજનટાતમક કટા્ય્યક્રમો, દવટાઓ આપવી અને દૈવનક પ્રવવૃતિઓ મટા્ે સહટા્ય કિવી

• 24-કલટાકનુ ંનવસિંર અને વ્યક્તરત સિંટાળ તથટા ભચરકતસક/અન્ય આિોગ્ય સિંટાળ વ્યવસટા્યીઓ 
સધુીની પહોંચ.

• એક એવો વવવશષ્ ‘‘પલટાન ઑફ કેઅિ’’ (‘‘સિંટાળ મટા્ેની ્યોજનટા’’) કે જે તમટાિી સિંટાળની 
જરૂરિ્યટાતોને સટાિટાવંશત કિે છે અને જેની ઓછટામટા ંઓછી મરહને ત્ણ વટાિ સમીક્ટા કિવટામટા ંઆવ ેછે/
અદ્યતવનત કિટા્ય છે.

ફી િિીને તમે અન્ય સેવટાઓનો પણ ઉમેિો કિી શકો છો, જેમટા ંકેબલ ્ી.વી., ખટાનરી ્ેભલફોન, હિે ડે્વસંર 
(કેશકત્યન અને કેશભષૂટા)ની સેવટાઓ, વરેિે. એ બટાબત ્યટાદ િટાખો કે જ્યટા ંસધુી તમે પહલેટા ંલેભખતમટા ં
સહમત ન થટાવ ત્યટા ંસધુી આ સેવટાઓ મટા્ેની કોઈ પણ સેવટા મટા્ે તમટાિે ચટાજિ (ખચ્ય) આપવો પડતો 
નથી.

વનવટાસીઓનટા ંઅવધકટાિો
લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોનટા ંવનવટાસીઓ એવટા આદિપણૂ્ય અને કરુણટામ્ય વટાતટાવિણમટા ં
વનવટાસ કિવટા મટા્ે લટા્યક છે, કે જે દુરુપ્યોર અને ઉપેક્ટાથી મુ્ ત છે. વનવટાસીઓએ િેવસડનટસ ભબલ ઑફ 
િટાઈટસ (વનવટાસીઓ મટા્ેનુ ંઅવધકટાિ વવધે્યક)નટા ંવવશટાળ મદુ્ણની આવવૃતિને બન્ને અંગે્જી િટાષટામટા ંઅને 
ફે્નચ િટાષટામટા ં્પટાલમટા ંિવટાનટા કિવટાની જરૂિ છે કે જે સહલેટાઈથી સલુિ બને તેવટા સથટાનોમટા ંહો્ય. જ્યટાિે 
તમને પ્રવેશ આપવટામટા ંઆવ,ે ત્યટાિે તમે અથવટા તમટાિી અવજેીમટા ંવનણ્ય્ય લેનટાિે િેવસડનટસ ભબલ ઑફ 
િટાઈટસ (વનવટાસીઓ મટા્ેનુ ંઅવધકટાિ વવધે્યક)ની નકલ પ્રટાપત કિવી જોઈએ તેમજ તમને એ જણટાવવમટા ં
આવવુ ંજોઈએ કે પ્રત્યટાિોપનો િ્ય િટાખ્યટા વવનટા કેવી િીતે ભચંતટાઓ ઊ્ટાવવી જોઈએ, ફરિ્યટાદ દટાખલ 
કિવી જોઈએ અથવટા ઘિમટા ંફેિફટાિો મટા્ે િલટામણ કિવી જોઈએ. વનવટાસીઓ સહટા્ય મટા્ે ફેવમલી 
કટાઉનસલ (કૌટંુભબક સવમવત) અને ઑન્ટારિઓ અસોવસએશન ઑફ િેવસડનટસ કટાઉનસલ (િહવેટાસીઓની 
પરિષદો મટા્ેનુ ંઑન્ટારિઓનુ ંમડંળ)નો પણ સપંક્ય કિી શકે છે. 

www.ontario.ca/laws/statute/07108#BK5

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_07l08_e.htm#BK5
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વનિીક્ણો
ઑન્ટારિઓમટા ંબધટા લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિનટા ંપિવટાનટાઓએ એવટા વવધટાન બટાબતેનુ ં
પટાલન કિવુ ંજોઈએ કે જે વનવટાસીઓની સિંટાળ, જીવનની ગણુવતિટા અને હકો અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ 
િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિોનટા ંસચંટાલન મટા્ે સપષ્ અને વવસ્તૃ ધોિણોનુ ંવનધટા્યિણ કિતટા હો્ય. બધટા જ ઘિોમટા ં
વષ્યમટા ંઓછટામટા ંઓછ ંએક વટાિ વનિીક્ણ કિવટામટા ંઆવ ેછે. વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ 
(આિોગ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) અણધટા્યટા્ય વનિીક્ણો કિે છે તેમજ પટાલન કિવટાની 
ફિજ મટા્ેનટા ંપરલટા ંઅમલમટા ંમકેૂ છે.

લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ઘિનટા ંઅહવેટાલો
જુલટાઈ 1, 2010થી લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિો કસથત સચંટાલન કિવટામટા ંઆવલેટા ંવનિીક્ણો 
મટા્ેનટા ંતમટામ વનિીક્ણ અહવેટાલો અને હકુમોની સટાવ્યજવનક આવવૃતિઓ ઑનલટાઈન ઉપલબધ છે તેમજ 
પ્રત્યેક ઘિમટા ંપોસ્ (્પટાલમટા ંિવટાનટા કિટા્યેલ) છે. ઘિ મટાભલકી અને પથટાિીઓની સખં્યટા જેવી સટામટાન્ય 
મટારહતીને પણ સટામેલ કિવટામટા ંઆવી છે. આ અહવેટાલોને જોવટા મટા્ે, કૃપટા કિીને  
www.hqontario.ca/public-reporting/long-term-care ની મલુટાકટાત લો.

ફરિ્યટાદો
એવી કોઈપણ વ્યક્ત હો્ય કે જે લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિનટા ંવનવટાસીની કસથવત બટાબતે 
ભચંતટા્િુ હો્ય તો તે/તેણી તે બટાબતે જાણ કિી શકે છે અથવટા ફરિ્યટાદ કિી શકે છે. આમટા ંવનવટાસી, 
પટારિવટારિક સભ્ય, એવી કોઈ વ્યક્ત કે જેની વનયુ્ તી ઘિ દ્ટાિટા થઈ હો્ય, એવી કોઈ પણ વ્યક્ત કે જે 
વનવટાસીને અથવટા પ્રજાનટા ંકોઈ પણ સભ્યને સેવટાઓ પિૂી પટાડતી હો્ય તેઓનો સમટાવશે થટા્ય છે. 
ફરિ્યટાદોને સિંટાળવટા મટા્ે પ્રત્યેક ઘિે તેની પધિવતને પોસ્ (્પટાલ-િવટાનરી) કિવી જરૂિી છે. વ્યક્તઓને 
ઘિ સટાથ ેકટામ કિવટા મટા્ે પ્રોતસટારહત કિવટામટા ંઆવ ેછે કે જેથી ભચંતટાઓનુ ંસીધુ ંજ વનવટાિણ થઈ જા્ય.

લટૉનર-્મ્ય કેઅિ ઍ્શન લટાઈન (લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ લેવટાની કટા્ય્યપ્રણટાલીની િીત) 
1-866-434-0144 
રડિે્્િ, પફથૉમ્યનસ ઇમપ્વૂમન્ ઍનડ કમપલટા્યનસ બ્રટાનચ (વન્યટામક, કટામરીિીમટા ંસધુટાિણટા અને અનપુટાલન 
મટા્ેની શટાખટા) 
વમવનસરિી ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (આિોગ્ય અને લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) 
11મો મટાળ, 1075 બે સરિી્ 
્ોિોન્ો ઑન એમ.5S 2બી.1 
www.ontario.ca/page/long-term-care-home-complaint-process

ઑન્ટારિઓ અસોવસએશન ઑફ િેવસડનટસ કટાઉકનસલસ (િહવેટાસીઓની પરિષદ મટા્ેનુ ં
ઑન્ટારિઓનુ ંમડંળ)
પ્રત્યેક લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિનટા ંવનવટાસી પટાસે વનવટાસીઓની પરિષદમટા ંિટાર લેવટાની 
તક છે. આ પરિષદોનો હે્  ુવવચટાિોનો વવવનમ્ય, સચૂનો અને ભચંતટાઓને પ્રોતસટાહન આપવટાનો છે. આ 
પ્રટાતંી્ય મડંળ વનવટાસીઓની કટાઉકનસલસને ્ેકો આપે છે, વનવટાસીઓનુ ંપ્રવતવનવધતવ કિે છે તેમજ સિંટાળનટા ં
ધોિણને પ્રોતસટારહત કિે છે.

http://www.ontario.ca/rvd
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1-800-532-0201 
www.ontarc.com

ફેવમલી કટાઉકનસલસ (કૌટંુભબક સવમવતઓ)
ઘણટા ંલટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ંઘિો પટાસે એક એવી સરક્ર્ય ફેવમલી કટાઉનસલ (કૌટંુભબક 
સવમવત) છે કે જે એવટા વનવટાસીઓનટા ંપરિવટાિ અને વમત્ો ધિટાવ ેછે કે જેઓ એકબીજાને ્ેકો પિૂો પટાડવટા, 
મટારહતીમટા ંસહિટારી બનવટા અને વનવટાસીઓ વતિી રહમટા્યતી બનવટા મળે છે.

ઑન્ટારિઓ ફેવમલી કટાઉકનસલસ પ્રોગ્ટામ (ઑન્ટારિઓમટા ંકુટંુબને સલટાહ આપવટા મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ) 
1-888-283-8806 
www.familycouncilmembers.net

http://www.ontarc.com
http://www.familycouncilmembers.net
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7 સિુક્ટા અને સલટામતી
કનઝ્મૂિ પ્રો્ે્શન ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંગ્ટાહક મટા્ેનુ ંિક્ણ)
કનઝ્મૂિ પ્રો્ે્શન ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંગ્ટાહક મટા્ેનુ ંિક્ણ) બજાિમટા ંસમજદટાિપવૂ્યકની 
પસદંરીઓ કિવટામટા,ં કુશળતટાપવૂ્યક ખચ્ય કિવટામટા ંતેમજ તમટાિટા મહનેતથી િળેલ નટાણટાનં ુ ંિક્ણ કિવટા 
બટાબતે િક્ણ કિે છે.

ઘિે-ઘિે વચેટાણથી લઈને ઘિે નવીનીકિણ કિવટા સધુી, ચોિી ઓળખવટા મટા્ે કૌિટાડં આચિવટાથી લઈને 
છેતિવપંડી કિવટા સધુી, એ બટાબત મહતતવપણૂ્ય છે કે ્યોગ્ય પ્રશ્ો પછૂવટામટા ંઆવ ેઅને રેિલટાિ 
ઉ્ટાવવટામટાથંી અથવટા રકંમત કિતટા ંવધ ુિટાવ આપીને છેતિટાવવટામટાથંી બચવટા મટા્ે શુ-ંશુ ંકિવુ ંજોઈએ 
અને શુ-ંશુ ંન કિવુ ંજોઈએ એ અંરે સમજશક્ત કેળવવટામટા ંઆવ.ે 

સટાચટા જવટાબો મેળવવટા અને પછૂવટા મટા્ે તેમજ તમટાિટા નટાણટાનં ુઅને તમટાિી જાતનુ ંકેવી િીતે િક્ણ 
કિવુ ંએ વવશેની વવરતવટાિની મટારહતી મટા્ે www.ontario.ca/ConsumerProtectionની મલુટાકટાત લો. નીચે 
તમને કદટાચ િસ પડી શકે તે મટા્ેનટા ંમદુ્ટાઓનટા ંથોડટા ઉદટાહિણો આપ્યટા છે.

કનઝ્મૂિ પ્રો્ે્શન ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંગ્ટાહક મટા્ેનુ ંિક્ણ) 
1-800-889-9768 
TTY: 1-877-666-6545 
www.ontario.ca/ConsumerProtection

કિટાિો

ડોિ-ટ-ૂડોિ સેલસપીપલ (ઘિે-ઘિે ફિવટાવટાળટા વવક્ર્યકમલીઓ)
જે કંપનીઓ રિમ પટાણીનટા ંહી્િો, વટાતટાનકુલૂકો, િઠ્ીઓ, હવટાઈ શદુ્ધિકિણો, સફટાઈ વનવટા્યત્યતં્, અને 
પટાણી શદુ્ધિકિણની વ્યવસથટાઓને કટા ંતો વચેે છે અથવટા િટાડેથી લે છે, તેઓ ઘણીવટાિ તમટાિટા ઘિે ઘિે-ઘિે 
ફિવટાવટાળટા વવક્ર્યકમલીઓને મોકલે છે. બટાિણે આવનટાિ વવક્ર્યકતટા્ય સટાથ ેવહવેટાિ કિવો એ તણટાવયુ્ ત 
બની શકે છે. દબટાણ અનિુવવટામટાથંી બચવટા મટા્ે હમંેશટા લેભખત કિટાિ કિો અને ્યોગ્ય પ્રશ્ો પછૂો.

પછૂોઃ 

• સહી કરંુ એ પહલેટા ંશુ ંતમે મને કિટાિની નકલને પનુઃ અવલોકન કિવટા મટા્ે મકૂી જઈ શકો છો?

• જો તમે મટાિટા પટાણીનટા ંહી્િને અપગે્ડ (સધુટાિો) કિી િહ્ટા હો, તો શુ ંતમે મને મટાિો પ્રવત્યમટાન કિટાિ 
પિૂો પટાડી શકો?

• આ કિટાિને િદબટાતલ કિવટા મટા્ેનટા ંમટાિટા વવકલપો શુ ંછે? 

હોમ રિનોવેશનસ/કટૉનડોઝ/મવૂવંર (ઘિનટા ંનવીનીકિણો/ િટાડે િટાખેલટા ંમકટાનો, ફલરૅ્ો 
વરેિેનુ ંજૂથ)
ઘિમટા ંફેિફટાિ કિટાવટા મટા્ે તમે ્ેકેદટાિને સેવટાઓ મટા્ે નીમો એ પહલેટા ંત્ણ િેફિકનસઝ (ચટાલચલરત 
મટા્ે અભિપ્રટા્ય) મટા્ે પછૂો અને બટાબતેની ખટાતિી િટાખો કે તમે તેને ચકટાસી લીધટા છે. જો તમે કટૉનડો 
(િટાડે િટાખેલટા ંમકટાનો, ફલરૅ્ો વરેિેનુ ંજૂથ) નટાનુ ંકિવટા મટા્ેનુ ંવવચટાિી િહ્ટા હો, તો ્પકટાવંટાળી લી્ીમટા ં
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સહી કિી દેતટા ંપહલેટા ંએ બટાબતેની ખટાતિી િટાખો કે તમે કટૉનડો (િટાડે િટાખેલટા ંમકટાનો, ફલરૅ્ો વરેિેનુ ંજૂથ)
નટા ંસદંિષે વનરદટિષ્ પે્ટા-કટાનનૂો, વન્યમો અને વન્યતં્ણોને બિટાબિ સમજ્યટા છો. તેમજ તમટાિટા સથટાન 
પરિવત્યનનુ ંઆ્યોજન કિતી વખતે, સિંવતઃ સથટાનટાતંરિત કિતી કંપનીને ્યોગ્ય પ્રશ્ો પછૂો.

પછૂોઃ

• શુ ંહુ ંકિટાિ પિ સહી કરંુ એ પહલેટા ંતમે મને િેફિકનસઝ (ચટાલચલરત મટા્ે અભિપ્રટા્ય) અને એક 
લેભખત અંદટાજ પિૂો પટાડી શકો?  

• ખો્ કે નકુસટાન મટા્ે કોને જવટાબદટાિ રણી શકટા્ય?

• જો ઈજા થઈ હો્ય, તો તેવટા રકસસટામટા ંશુ ંતમને વક્યપલેસ સેફ્ી ઍનડ ઇનસ્યોિનસ બોડ્ય (કટામનટા ંસથળે 
સિુક્ટા અને વીમટા મડંળ) દ્ટાિટા આવિી લેવટામટા ંઆવ્યટા છે કે કેમ?

સકૅમસ ઍનડ ફ્ટૉડસ (કૌિટાડંો અને છેતિવપંડી)

ઈ-મેઈલ દ્ટાિટા ‘રફ્શડ’ (છેતિટાવો) થશો નહીં
કોઈ વ્યક્તને છળકપ્ આચિવટાનટા ંપ્ર્યટાસરૂપે કોઈ કટાનનૂી કંપની કે સસંથટાનુ ંપ્રવતવનવધતવ કિવટાનો ખો્ી 
િીતે દટાવો કિીને ઈ-મેઈલ મોકલવટાને ‘‘રફવશંર’ કહ ેછે. યઝુિનેમસ, પટાસવડસ્ય અથવટા કે્રરડ્ કટાડ્યની 
વવરતો જેવી વ્યક્તરત મટારહતીને છતી કિવટા મટા્ે ગ્ટાહકોને મનટાવવટા-સમજાવવટા મટા્ેનો એ એક પ્ર્યટાસ 
હો્ય છે.

‘‘રફશસ્ય’’ ઘણીવટાિ ઉતિજેક અથવટા અસવસથ સમટાચટાિો ધિટાવતટા મેસેજજસ (સદેંશટા) મોકલીને તમને 
તટાતકટાભલક અમલ કિવટાનો કહ ેછે.

આ છળકપ્િ્યટા્ય ઈ-મેઇલસ મો્ટાિટારે લોકોને એવી કપ્યુ્ ત વબેસટાઈટસ તિફ વનદેવશત કિે છે કે જે 
વવશ્વટાસ ુસસંથટાઓ હોવટાનુ ંપ્રવતવનવધતવ કિે છે, જેમ કે, બરૅનકો. આ વબેસટાઈટસ મલુટાકટાત લેનટાિને પોતટાની 
વ્યક્તરત મટારહતી પિૂી પટાડવટાનુ ંકહ ેછે, જેમ કે, કે્રરડ્ કટાડ્ય અથવટા સોવશ્યલ ઈન્શ્યટૉિનસ નબંસ્ય, બરૅનક 
ખટાતટાની મટારહતી અથવટા પટાસવડસ્ય. ગનુેરટાિો ત્યટાિ બટાદ આ મટારહતીને છેતિવપંડી કિવટા મટા્ે ઉપ્યોરમટા ં
લે છે.

તમટાિી જાતનુ ંિક્ણ કિવટા મટા્ેઃ

• આ પ્રકટાિનટા ંઈ-મેઇલનટા ંજવટાબમટા ંબરૅનકવવષ્યક મટારહતી, પટાસવડસ્ય (સકેંત શબદો) અથવટા અન્ય 
મટારહતીને ક્ટાિે્ય ન આપો.  

• જ્યટાિે પણ શકંટા પડે ત્યટાિે, ઈમેઈલમટા ંઆપેલ કોઈ પણ ભલં્સ પિ ચ્લક કિશો નહીં — તેનટા ંકિતટા ં
તમે જેની સટાથ ેવહવેટાિ કિો છો એ કંપની કે સસંથટાને સીધો જ એ જાણવટા મટા્ે સપંક્ય કિો કે શુ ં
તેઓએ તમને ઈ-મેઇલ મોકલ્યો હતો કે કેમ. 

્ેભલમટાકદેર્ંર (ફોન દ્ટાિટા વેચટાણ)
ફોનથી ્ેભલમટાકદે્સ્ય (ફોન દ્ટાિટા વચેટાણ કિનટાિટાઓ) પટાસે અનેક અલર-અલર કૌિટાડંો હો્ય છે. એ કૌિટાડંો 
પવૈકીનુ ંસૌથી સટામટાન્ય કૌિટાડં એ બોરસ વેકેશન ઑફિ (નકલી દીઘટા્યવકટાશ મટા્ેનો પ્રસતટાવ) છે.

કોઈક તમને ફોન કિીને કહ ેછે કે તમને વેકેશન (દીઘટા્યવકટાશ) મટાણવટાનુ ંઇનટામ લટાગયુ ંછે. તેમ છતટા,ં 
તમટાિટા ઇનટામ અંરેનો દટાવો કિવટા મટા્ે તમને પ્રોસેવસંર ફી (પ્રરક્ર્યટાકિણ શલુક)ની ચકુવણી કિવટા મટા્ેનુ ં
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કહવેટામટા ંઆવ ેછે. અથવટા તો તમને એવુ ંપણ કહવેટામટા ંઆવી શકે છે કે તમટાિે એક ્ટાઈમશરૅિ 
અગ્ીમેન્મટા ં(સમ્યમટા ંસહિટાભરતટા સટાધવટા મટા્ેનટા ંકિટાિમટા)ં દટાખલ થવુ ંપડશ.ે

જો તમે મટારહતી મટા્ે વવનતંી ન કિી હો્ય અથવટા તો સપધટા્યમટા ંદટાખલ ન થ્યટા હો, તો અત્યતં સટાવચેત 
િહો. કટૉલિ (ફોન કિનટાિ વ્યક્ત) કટા ંતો તમટાિી વ્યક્તરત બરૅકનકિંરની મટારહતીને મેળવવટા મટા્ે તમને 
પ્રોસેવસંર ફી (પ્રરક્ર્યટાકિણ શલુક) મટા્ે પછૂપિછ કિશ ેઅથવટા તો મટાત્ પ્રોસેવસંર ફી (પ્રરક્ર્યટાકિણ શલુક) 
ધિટાવવટાની ઇચછટા હશ ેઅને તમને કોઈ પણ વકેેશન પિૂો પડટાવવટા બટાબતેનો કોઈ ધ્યે્ય નહીં હો્ય. 

ગ્રૅનડપરૅિન્ (દટાદટા-દટાદી) અથવટા ઇમજિનસી સકૅમસ (અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા બટાબતેનુ ં
કૌિટાડં)
આ કૌિટાડંમટા ંકટૉન-આર્ટિસ્ (કોઈ અસત્ય વટાતને સટાચી હો્ય તેમ મનટાવવટા-સમજાવવટા દ્ટાિટા છેતિવપંડી 
અથવટા ચટાલટાકી અજમટાવનટાિ વ્યક્ત) વ્યક્તને એવો દટાવો કિીને ફોન કિે છે કે તે તેનો/તેણીનો પૌત્/
પૌત્ી, જૂનો પટાડોશી અથવટા વમત્ છે. કટૉલિ (ફોન કિનટાિ વ્યક્ત) એવો દટાવો કિે છે કે તે કોઈક 
મશુ્લીમટા ંમકૂટા્યો છે અને ્યટાવંત્ક િીતે કે્રરડ્ રિટાનસફિ તટાતકટાભલકપણે થટા્ય એવી િીતે તેને નટાણટાનંી જરૂિ 
છે. સકૅમસ્ય (કૌિટાડં આચિનટાિટા વ્યક્તઓ) એવુ ંકહી શકે છે કે તેઓ કટા ંતો હટૉકસપ્લમટા ંછે, કટા ંતો વવદેશી 
હવટાઈમથકે ફસટા્યેલટા છે અથવટા તો કોઈક િીતે જેલમટા ંમોકલટા્યેલટા છે.

કટૉલિ (ફોન કિનટાિ વ્યક્ત) મો્ેિટારે િોર બનનટાિટાઓને કટૉલ બટાબતે પરિવટાિમટા ંકોઈને પણ જાણ ન 
કિવટાનુ ંકહ ેછે. તે એવો પણ દટાવો કિી શકે છે કે અન્ય પરિવટાિનટા ંસભ્યો તેને અકસમટાત થ્યો હોવટાથી 
અથવટા આકકસમક આવ્શ્યકતટા આવી પડવટાને કટાિણે કટા ંતો તેનટા ંપિ આિોપ મકૂશ ેઅથવટા તો તેને સજા 
કિશ.ે

તમટાિી જાતનુ ંિક્ણ કિવટા મટા્ેઃ

• એ ખટાતિી ક્યટા્ય વવનટા કે આકકસમક આવ્શ્યકતટા છે કે કેમ તેમજ પૌત્ અત્યટાિે કઈ જગ્યટાએ છે ક્ટાિે્ય 
્યટાવંત્ક િીતે કે્રરડ્ રિટાનસફિ તટાતકટાભલકપણે થટા્ય એ િીતે નટાણટા ંમોકલશો નહીં.   

• સચેત િહો કે સકૅમસ્ય (કૌિટાડં આચિનટાિટા વ્યક્તઓ) ફોનનુ ંજોડટાણ ખિટાબ છે એવી બનટાવ્ કિીને 
તેમનટા ંઅવટાજો છૂપટાવી પણ શકે છે.

• સટાવધ િહો; તમટાિો પૌત્/તમટાિી પૌત્ી જે જાણવટા ઇચછતટા હો્ય તેની વ્યક્તરત વવરતો વવશ ેકટૉલિ 
(ફોન કિનટાિ વ્યક્ત)ને પછૂો — જેમ કે, તેનુ/ંતેણીનુ ંમધ્ય નટામ.

• જ્યટા ંસધુી તમે સપંણૂ્ય ખટાતિી કિી લો કે સટાચે જ તમે તમટાિટા પૌત્/પૌત્ી સટાથ ેજ વટાત કિી િહ્ટા છો, 
ત્યટા ંસધુી કોઈ પણ વ્યક્તરત મટારહતીને પ્રર્ કિશો નહીં.

• જ્યટાિે શકંટા જેવુ ંલટારે, ત્યટાિે નટાણટા ંમોકલતટા ંપહલેટા,ં તમટાિટા સથટાવનક પોભલસ વવિટારનો અથવટા તો 
કૅનેરડ્યન ઍકન્-ફ્ટૉડ સેન્િ (છેતિવપંડી વવિોધી કેનદ્)નો સપંક્ય કિો.   

ઓળખની ચોિી
ઓળખ ચોિી ત્યટાિે આચિવટામટા ંઆવ ેછે કે જ્યટાિે કોઈ વ્યક્ત તમટાિી જાણ બહટાિ અથવટા અનમુવત વવનટા 
ગનુો આચિે છે, જેમ કે, છેતિવપંડી અથવટા ચોિી.

ઓળખ ચોિી કિવટાવટાળટા ચોિો વ્યક્તરત મટારહતીનટા ંમહતતવપણૂ્ય ઘ્કો ચોિી લે છે — તમટાિી જાણ 
બહટાિ, કટા ંતો શટાિીરિક િીતે અથવટા તો અન્ય િીતે — અને પછી પોતે તમટાિટા નટામે ઓળખટાવવટાનો સવટારં 
ધિીને તમટાિટા નટામે ગનુો આચિવટામટા ંઉપ્યોરમટા ંલે છે.
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નટામ, સિનટામટા ંઅને ફોન નબંિો ઉપિટાતં, ચોિો આ મટા્ેની શોધમટા ંહો્ય છેઃ

• સોવશ્યલ ઈન્શ્યટૉિનસ નબંસ્ય

• ડ્ટાઈવિ (ચટાલક)નુ ંલટાઈસનસનટા ંનબંસ્ય

• કે્રરડ્ કટાડ્ય અને બરૅનક વવશનેી મટારહતી

• બરૅનક કટાડસ્ય

• કટૉભલંર કટાડસ્ય

• જનમ પ્રમટાણપત્ો

• પટાસપોટસ્ય

ઓળખ ચોિો તમટાિી મટારહતીને અપ્રમટાભણકપણે આચિી શકે છે તેમજ તમટાિટા વ્યક્તરત અને નટાણટાકી્ય 
જીવન પિ અનવધકૃતપણૂ્ય િીતે પ્રવશે કિી શકે છે, ચોિટા્યેલ ઓળખનો ઉપ્યોર તેઓ ખચ્ય કિવટાની 
ઉજાણીરૂપે સચંટાલન કિવટામટા,ં નવટા બરૅનક ખટાતટાઓં ખોલવટામટા,ં મેઈલને બીજી રદશટામટા ંવટાળવટામટા,ં લોન, 
કે્રરડ્ કટાડસ્ય મટા્ે અિજી કિવટામટા ંઅને સટામટાજજક લટાિો મેળવવટા મટા્ે, અપટા્મ્યન્ િટાડે િટાખવટા મટા્ે 
તેમજ આનટાથંી પણ વધ ુરિંીિ ગનુટાઓ આચિવટા મટા્ે કિી શકે છે.

તમટાિી જાતનુ ંિક્ણ કિવટા મટા્ેઃ

કે્રરડ્ કટાડ્ય અથવટા સોવશ્યલ ઈન્શ્યટૉિનસ નબંિ જેવી તમટાિી અંરત મટારહતી ક્ટાિે્ય એવી કોઈ વ્યક્તને 
આપશો નહીં કે જેઓ તમટાિો સપંક્ય ફોન દ્ટાિટા કિતટા હો્ય. જ્યટાિે પણ નટાણટાકી્ય વ્યવહટાિ ઑનલટાઈન 
કિો, ત્યટાિે વબેસટાઈ્નટા ંપેમેન્ પેઈજ (ચકુવણીનુ ંપટાનુ)ં પિ બે વસ્ઓુ મટા્ે ખટાસ જુઓઃ

1. ‘‘એસ’’ — સિુભક્ત વબે સિનટામટા ંકે જેની શરૂઆત ‘‘https://’’ થી થટા્ય છે અને નહીં કે ‘‘http://’’થી.

2. તટાળટાનુ ંભચહ્ — સિુભક્ત વબેસટાઈ્ો બધં તટાળં દશટા્યવ ેછે.

કનસયમૂિ પ્રો્ે્શન ઑન્ટારિ્યો — મટારહતી મટા્ે તમટારંુ ‘રો-ટ-ૂસોસ્ય’ (સ્તોત પિ જાવ)
સીવનઅસ્ય (ઉંમિમટા ંમો્ટા હો્ય) મટા્ે ‘‘બી અ સમટા ્્ય  કનસયમૂિ’’ (ચટાલટાક ગ્ટાહક બનો)ની વક્યશટૉપસ 
(કટા્ય્યશટાળટા) વવશષે િીતે 45-વમવન્ની િજૂઆતવટાળી આલેભખત ક્યટા્ય છે કે જેને તમટાિટા જૂથમટા ંગ્ટાહકનટા ં
િસનટા ંવવષ્યો મટા્ે બધંબેસે તેમ બનટાવટા્યેલ છે.

તમટાિટા જૂથ મટા્ેનુ ંવક્યશટૉપ (કટા્ય્યશટાળટા) બકૂ કિટાવવટા અથવટા વધ ુજાણવટા મટા્ે કૃપટા કિીને કનસયમૂિ 
પ્રો્ે્શન ઑન્ટારિ્યો પિ આ ઈ–મેઇલ દ્ટાિટા જાવઃ consumerprotectionoutreach@ontario.ca અથવટા તો 
કટૉલ કિોઃ 416-219-9507.

કનસયમૂિ પ્રો્ે્શન ઑન્ટારિ્યોની વધ ુમટારહતી મટા્ે www.ontario.ca/ConsumerProtection ની મલુટાકટાત 
લો.

સોવશઅલ મીરડ્યટા (સટામટાજજક મટાધ્યમ) વડે છેલલટામટા ંછેલલટા ગ્ટાહકનટા ંિક્ણ વડે ‘હલેપફૂલ ર્પસ’ 
(ઉપ્યોરી સટાકેંવતક સચૂનો) મેળવો’:

‘લટાઈક અસ’ (અમને પસદં કિો): facebook.com/ontarioconsumer 
‘ફટૉલો અસ’ (અમને અનસુિો): twitter.com/ontarioconsumer 
‘વટૉચ અસ’ (અમને જુઓ): youtube.com/ontarioconsumer 
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કૅનેરડ્યન ઍકન્-ફ્ટૉડ સેન્િ (છેતિવપંડી-વવિોધી કેંદ્)
આ કેંદ્ ગ્ટાહકો પટાસેથી વવવવધ પ્રકટાિની છેતિવપંડી વવશ ેમટારહતી એકવત્ત કિે છે અને વવવશષ્ મટાસ 
મટાકદેર્ંર ફ્ટૉડ વપચીઝ (સટામરૂહક ખિીદ કિટાવવટા મટા્ે મટાનવસક દબટાણ અપટાવવટાનો આશિો લઈને 
છેતિટામણી કિવી) બટાબતે લોકોને મટારહતરટાિ કિવટામટા ંમહતતવપણૂ્ય ભવૂમકટા િજવ ેછે. વસવન્યિબસ્સ્ય 
(SeniorBusters) એ વધ ુમો્ી ઉંમિનટા ંપખુતવ્યનટા ંસવ્યસંેવકોનુ ંએવુ ંજૂથ છે કે જે વરિષ્ો સટામે મટાસ 
મટાકદેર્ંર ફ્ટૉડ પ્રરૅક્્વસઝ (સટામરૂહક ખિીદ સબંધેં છેતિવપંડી કિવટા મટા્ેની પધિવતઓ)ની સટામે લડત કિવટા 
મટા્ે કટામ કિે છે. વસવન્યિબસ્સ્યનો કટા્ય્યક્રમ રેિકટાનનૂી મટાસ મટાકદેર્ંર ફ્ટૉડ (સટામરૂહક ખિીદ સબંધેં 
છેતિવપંડી) અને ઓળખની ચોિી અથવટા છેતિવપંડીનો િોર બનેલટા વરિષ્ો મટા્ે વશક્ણ, સલટાહ અને 
સદંિષો પ્રદટાન કિે છે. 

કૅનેરડ્યન ઍકન્-ફ્ટૉડ સેન્િ (કૅનેડટાનુ ંછેતિવપંડી વવિોધી કેંદ્) 
1-888-495-8501 
www.antifraudcentre.ca

ક્ોક્ીનટા સમ્યે સેવટાઓ અને જાહિે સલટામતી
9-1-1
એવી કોઈપણ અચટાનક આવેલી સકં્ટાવસથટાની પરિકસથવત કે જેમટા ંપોભલસ, આર અથવટા ઍમબયલુનસ 
(ઘટા્યલ કે મટાદંટાને લઈ જવટાનુ ંવટાહન) સહટા્યની તટાતકટાભલકપણે જરૂિ હો્ય, તો જ્યટા ંઉપલબધ હો્ય ત્યટા ં
9-1-1 પિ કટૉલ કિો.

ક્ોક્ી મટા્ેની સજજતટા
ઇમજિનસી મરૅનેજમેન્ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંક્ોક્ી મટા્ેનુ ંવ્યવસથટાપન) ક્ોક્ી મટા્ેની સજજતટા 
ધિટાવતટા વવરડઓઝ, સ્તોતની ભલં્સ, ફૅ્ ્શીટસ (હકીકત પત્કો) અને અક્મતટાઓ અથવટા વવશષે 
જરૂરિ્યટાતો ધિટાવતટા લોકો મટા્ે ડટાઉનલોડ કિી શકટા્ય તેવટા મટાર્યદવશશિકટાને મટારહતીનટા રૂપમટા ંઑનલટાઈન 
પ્રદટાન કિે છે. ઇમજિનસી સવટા્યઇવલ રક્ (અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટામટા ંજીવન બચટાવવટા મટા્ેની 
સજજતટાવટાળો સ્)નુ ંકેવી િીતે વનમટા્યણ કેવુ,ં કુટંુબ મટા્ે અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાની ્યોજનટાનુ ંકેવી 
િીતે સજિન કિવુ ંતેમજ અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા દિવમ્યટાન કેવી િીતે સિુભક્ત િહવે ુ ંએ વવષ્ય 
બટાબતે જાણો. અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેની ચેતવણીઓ મટા્ે તમે પણ સટાઈન અપ કિી શકો છો.

ઇમજિનસી મરૅનેજમેન્ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંક્ોક્ી મટા્ેનુ ંવ્યવસથટાપન) 
1-877-314-3723 
www.ontario.ca/beprepared

પબબલક સેફ્ી કૅનેડટા (કૅનેડટામટા ંજાહિે સલટામતી) વ્યટાપક પ્રમટાણમટા ંમદુ્ણ અને ઑનલટાઈન સિુક્ટાનટા ં
સચૂનો અને મટારહતી પ્રદટાન કિે છે, જેમટા ંઅચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ે તમને અને તમટાિટા કુટંુબને 
મદદ કિવટા મટા્ે ્યટૉિ ઇમજિનસી વપ્રપેઅિેડનેસ રટાઈડ (તમટાિટા મટા્ે અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાનટા ં
તવૈ્યટાિીપણટા ંમટા્ેનટા ંમટાર્યદશ્યક) જેવટા પ્રકટાશનોનો પણ સમટાવશે થટા્ય છે.

પબબલક સેકફ્ કૅનેડટા (કૅનેડટામટા ંજાહિે સલટામતી) 
1-800-O-કૅનેડટા (1-800-622-6232) 
www.getprepared.gc.ca

http://www.antifraudcentre.ca
http://www.getprepared.gc.ca
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વડીલોને ખિટાબ િીતે હિેટાનરવત પહોંચડટાવી
‘સબંધંમટા ંજ્યટા ંવવશ્વટાસની અપેક્ટા સેવટા્ય છે ત્યટા ંએવટા ંએકલ કે પનુિટાવવતશિત કિટા્યેલ કૃત્યો, 
અથવટા ઉભચત પરલટા ંિિવટાની ખટામી, કે જેનટાથી મો્ી ઉંમિવટાળી વ્યક્તને હટાવન અથવટા 
મટાનવસક પીડટા થતી હો્ય.’’ 

(વવશ્વ સવટાસ્થ્ય સસંથટા, 2002)

વડીલોને ખિટાબ િીતે હિેટાનરવતનટા ઘણટા ંરૂપો લઈ શકે છે, જેમટા ંનટાણટાકંી્ય, િટાવનટાશીલ, શટાિીરિક અથવટા 
જાતી્ય િીતે હિેટાનરવત અથવટા ઉપેક્ટાનો સમટાવશે થટા્ય છે. તે ક્ટાિે્ય સવીકટા્ય્ય નથી. જો તમે અથવટા 
તમે જેને ઓળખતટા હો તેવી કોઈ વ્યક્ત તટાતકટાભલક ખતિટામટા ંહો્ય અથવટા અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા 
મટા્ે મદદની જરૂિ હો્ય, તો 9-1-1 પિ કટૉલ કિો. જો તમે અથવટા તમે જેને ઓળખતટા હો તેવી કોઈ 
વરિષ્ વ્યક્ત ચોિીનો, છેતિવપંડીનો, અથવટા શટાિીરિક હમુલટાનો િોર બની હો્ય, તો તમટાિટા સથટાવનક 
પોભલસ ખટાતટાનંો સપંક્ય કિો. સમદુટા્ય ્ેકટાઓ અંરેની મટારહતી અને સદંિ્ય મટા્ે, કે જે કદટાચ સહટા્યકટાિક 
નીવડે 2-1-1 પિ કટૉલ કિો અથવટા www.211ontario.ca ની મલુટાકટાત લો.

એલડિ અબયઝૂ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંવડીલનો દુરુપ્યોર) (ઈ.એ.ઓ.) 
ઈ.એ.ઓ.નુ ંિીજનલ એલડિ અબયઝૂ કનસલ્નટસ (પ્રટાદેવશક વડીલનો દુહિેટાનરવત મટા્ેનટા ંસલટાહકટાિો) 
સમદુટા્યની એજનસીઓ અને સથટાવનક વડીલનો દુરુપ્યોરનટા ંમટાળખટાઓં સટાથ ેઆ કિવટા મટા્ે કટામ કિે છેઃ

• દુરુપ્યોર કિટા્યેલ અથવટા ઍ્-રિસક (દુરુપ્યોર થવટાનુ ંજોખમ તોળટાઈ િહુ ંહો્ય તેવટા) વરિષ્ો દ્ટાિટા 
સેવટાઓ સધુીની પહોંચમટા ંસધુટાિો કિવટા મટા્ે સમદુટા્યનટા ંસ્તોનો સમનવ્ય સટાધે છે

• વડીલોનટા ંદુરુપ્યોરને ઓળખવટા અને તેનો જવટાબ આપવટા મટા્ે ફ્ન્-લટાઈન (મોખિે િહલે) 
કમ્યચટાિી-વર્યને તટાલીમ આપે છે

• વડીલોનટા ંદુરુપ્યોર બટાબતે સિટાનતટા ઊિી કિવટાની સટાથોસટાથ ક્ટા ંમદદ મટારવી તે શોધે છે.

સલટાહકટાિો ન્યટા્ય અને સમદુટા્યમટા ંસેવટા પિૂી પટાડનટાિટાઓ તેમજ સથટાવનક વડીલોનટા ંદુરુપ્યોરનટા ંમટાળખટા ં
મટા્ે એક ચટાવીરૂપ સ્તોત તિીકે કટા્ય્ય કિે છે. 

416-916-6728 
www.elderabuseontario.com

આર લટારવટા સટામે સિુક્ટા
જ્યટા ંઆર લટારવટા સટામે સિુક્ટા મટા્ેનો સવટાલ છે, ત્યટા ંવવશેષ કિીને વરિષ્ો વનબ્યળ સટાભબત થટા્ય છે. 
ઘ્તી જતી રવતશીલતટા અને જ્ટાનટાતમક પડકટાિો આરની સટામે પ્રવતકટાતમક પરલુ ંલઈને સિુક્ટા બક્વટા 
સધુી પહોંચવટાનુ ંવધ ુમ્ુશકેલ બનટાવી શકે છે. સિુભક્ત િહવેટા મટા્ે, નીચે મજુબનુ ં્યટાદ િટાખોઃ   

• એ બટાબતેની ખટાતિી િટાખો કે તમટાિી પટાસે કટામરીિી કિતટા ંહો્ય તેવટા ંસમોક અલટામ્્ય સ (ધમૂટાડટા મટા્ેની 
ચેતવણીઓ) છે. કટાનનૂ અનવ્યે તમટાિટા ઘિનટા ંપ્રત્યેક મટાળમટા ંઅને તમટામ સવૂટાનટા ંક્ેત્ોની બહટાિ, 
સમોક અલટામ્્ય સ (ધમૂટાડટા મટા્ેની ચેતવણીઓ) હોવટા ંજરૂિી છે. પ્રવત મરહને તમટાિટા સમોક અલટામ્્ય સ 
(ધમૂટાડટા મટા્ેની ચેતવણીઓ)ની ચકટાસણી કિટાવો અને બરૅ્રિને વષ્યમટા ંએક વટાિ અથવટા તો જ્યટાિે લો 
બરૅ્રિની ચેતવણીનો અવટાજ થટા્ય ત્યટાિે બદલટાવો. જ્યટાિે શ્યનખડંનો દિવટાજો બધં િટાખીને તમે સવૂો 

http://www.211ontario.ca
http://www.onpea.org
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અથવટા જો તમે કટાને સટાિંળવટાની ખો્થી પીડટાઈ િહ્ટા હો, તો કટા ંતો તમે તમટાિટા શ્યનખડંમટા ંસમોક 
અલટામ્ય (ધમૂટાડટા મટા્ેની ચેતવણી)ને બેસટાડો અથવટા તો ઝબકટાિટા મટાિતો હો્ય અથવટા કંપટા્યમટાન થતો 
હો્ય તેવો સમોક અલટામ્ય (ધમૂટાડટા મટા્ેની ચેતવણી) બેસટાડો.

• જો શક્ હો્ય તો પ્રત્યેક ઓિડટામટાથંી બહટાિ નીકળી શકટા્ય તેવટા ઓછટામટા ંઓછટા બે મટારષો િટાખો. 
ઘિમટા ંઆર લટારે ત્યટાિે બહટાિ િટારવટા મટા્ેની એવી ્યોજનટા વવકસટાવવો કે જે તમટાિી રવતશીલતટાનટા ં
પડકટાિોને ધ્યટાનમટા ંલેતી હો્ય. તમટાિી િટારવટા મટા્ેનટા ંઆ્યોજનનો વટાિંવટાિ અભ્યટાસ કિો. 
્યટાદદટાસતની રફકિ હો્ય તેવટા  વરિષ્ો મટા્ે, િટારી જવટાની ્યોજનટાઓને િેકટૉડ્ય કિો (નોંધી િટાખો) અને 
તેની નકલોને સહલેટાઈથી સલુિ હો્ય તેવટા સથટાને મકૂો.  

• િસોઈ કિતી વખતે િસોડટામટા ંિહો. વધ ુમો્ી વ્યનટા ંપખુતવ્યનટાઓંમટા ંઆરથી ઈજા થવટાનટા ં
અગ્રણ્ય કટાિણોમટાનં ુ ંએક કટાિણ તે િસોઈ કિતી વખતે આર લટારવટાનુ ંછે. િસોઈ કિતી વખતે જો 
તમટાિે ઓિડટામટાથંી બહટાિ જવટાનુ ંથટા્ય તો સ્વ અથવટા અવનને બધં કિો. િસોઈ કિતી વખતે ચસુત 
રફર્ંરવટાળટા અથવટા ઉપિની બટા્ંયોમટા ંવળેલટા ંહો્ય તેવટા ંકપટાડટા ંપહિેો. જો ઢીલટા ંકપડટા ંઅથવટા ઢીલુ ં
ઝૂલ્ુ ંહો્ય તેવુ ંલ્ક્ ુ ંકપડુ ંપહયે ુણં હો્ય તો બન્યસ્ય અથવટા ખલુલી ફલેમ (જવટાળટા)નટા ંસસંર્યમટા ંતે 
આવ ેત્યટાિે સહલેટાઈથી આર પકડી શકે છે. 

• ધમૂ્રપટાન કિનટાિટાઓને બહટાિ ધમૂ્રપટાન કિે તે મટા્ે પ્રોતસટારહત કિો અથવટા એવી મો્ી ઊંડી 
િટાખદટાનીઓ (વસરિે્, વરેિે મટા્ે) લો કે જેને વસરિે્મટાથંી િટાખ એકવત્ત કિતી વખતે સહલેટાઈથી 
રબડટાવી શકટા્ય તેમ ન હો્ય. વસરિે્ોને વનસપવતનટા ંઘડટાઓમટા ંઓલવશો નહીં કે જેમટા ંઘણીવટાિ 
કહોવટા્યેલી વનસપવતઓની શવેટાળો, કટાપેલટા ંલટાકડટા ંઅને વકૃ્ની છટાલ હો્ય છે કે જે સહલેટાઈથી આર 
પકડી શકે છે. 

• કટા ંતો િટાખ પિ સિખી િીતે પટાણી છટાં્ ીને ્યોગ્ય િીતે ઍશ–રેિઈઝ ખટાલી કિો અથવટા તો તેને કોઈ 
ધટા્નુટા ંસટાધનમટા ં્લવીને બહટાિ રો્વી દો. એ બટાબતેની ખટાતિી િટાખો કે ઍશ–રેિ સપંણૂ્ય િીતે ખટાલી 
છે. ઍશ–રેિઈઝને સીધેસીધી કચિટામટા ંક્ટાિે્ય ્ટાલવો નહીં. 

• પથટાિીમટા ંક્ટાિે્ય ધમૂ્રપટાન કિશો નહીં.

આર સિુક્ટા પિ વધ ુમટારહતી મેળવવટા મટા્ે તમટાિટા સથટાવનક અકગન વવિટારનો સપંક્ય કિો અથવટા તો 
ઑરફસ ઑફ ધ ફટા્યિ મટાશ્યલની નીચે આપેલ વબેસટાઈ્ની મલુટાકટાત લોઃ 

www.ontario.ca/firemarshal

કટાનનૂી બટાબતો
તમટાિી કટાનનૂી જરૂરિ્યટાતોને સતંોષવી
ઑન્ટારિઓમટા ંકટાનનૂી સેવટાઓ પિૂી પટાડતટા તમટામ વકીલો અને પરૅિટાલીરલસ (વકીલની મદદ કિનટાિટાઓ) 
લટૉ સોસટાઇ્ી ઑફ અપિ કૅનેડટા (ઉપલટા કૅનેડટાનો કટાનનૂી સમટાજ) દ્ટાિટા પિવટાનટા-પ્રટાપત હોવટા જ જોઈએ. 
વકીલો તમને તમટામ પ્રકટાિનટા ંકટાનનૂી મદુ્ટાઓ બટાબતે મદદ કિી શકે છેઃ પટારિવટારિક અથવટા ગનુટારહત 
બટાબતો, નટારરિક મકુદ્મટાઓ, વવસ્યતનટામટાઓં, મખુત્યટાિનટામટાઓં અને સપંદટાની બટાબતો, સથટાવિ 
વમલકતની લેવડદેવડો અને વહીવ્ી કટા્યદટાઓની બટાબતો. પિવટાનો પ્રટાપત પરૅિટાલીરલસ (વકીલની મદદ 
કિનટાિટાઓ) સમટૉલ ્લેઈમસ કો ્્ય  (નટાનટા ંદટાવટાઓ મટા્ેની અદટાલત) તેમજ {લરૅનડલટૉડ્ય ઍનડ ્ેનન્ બોડ્ય 
(મકટાનમટાભલક અને િટાડતૂ મડંળ) જેવટા} રરિબયનૂલસ (ખટાસ હે્ સુિ નીમેલટા ંન્યટા્યપચંો કે ન્યટા્યટાલ્યો)ની 
સટામે થતી સનુટાવણીઓમટા ંનટાનટા ંફોજદટાિી આિોપોમટા ંકે જેમટા ંકટાિટાવટાસની મહતિમ મદુ્ત છ મટાસની છે 
ત્યટા ંતમટારંુ પ્રવતવનવધતવ કિી શકે છે. લટૉ સોસટાઇ્ી (કટાનનૂી સમટાજ) પટાસે એવી અનેક સેવટાઓ છે કે જેમટા ં
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તે વકીલ અથવટા પરૅિટાલીરલ (વકીલની મદદ કિનટાિ)ને શોધવટા મટા્ે તમટાિી મદદ કિી શકે છે.

લટૉ સોસટાઇ્ી ઑફ અપિ કૅનેડટા (ઉપલટા કૅનેડટાનો કટાનનૂી સમટાજ) 
1-800-668-7380 
TTY: 416-644-4886 
www.lsuc.on.ca

લટૉ સોસટાઇ્ી િેફિલ સવવશિસ (કટાનનૂી સમટાજમટા ંિલટામણ કિવટા મટા્ેની સેવટા)
જો તમટાિે કોઈ કટાનનૂી સમસ્યટા હો્ય, તો આ સેવટા તમને એવટા વકીલ અથવટા પિવટાનો પ્રટાપત પરૅિટાલીરલ 
(વકીલની મદદ કિનટાિ) સટાથ ેજોડટાણ કિી આપશ ેકે જે તમટાિટા હકો અને વવકલપોને નક્ી કિવટામટા ં
તમટાિી મદદ કિવટા મટા્ે વવનટા મલૂ્યે 30-વમવન્ની સલટાહ પિૂી પટાડશ.ે

1-800-268-8326 
http:/lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/

લીરલ એઈડ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંકટાનનૂી સહટા્ય)
લીરલ એઈડ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંકટાનનૂી સહટા્ય) ઓછી આવક ધિટાવતટા વ્યક્તઓ અને લટાિોથી 
વભંચત સમદુટા્યોને વવસ્તૃ શ્ેણીની સેવટાઓ દ્ટાિટા કટાનનૂી સહટા્ય પિૂી પટાડે છે. આ સેવટા ફિજ પિનટા ં
સલટાહકટાિને, સમદુટા્યનટા ંકટાનનૂી ભચરકતસટાલ્યો અને અન્ય એજનસીઓને મટારહતી અને સદંિષો આપવટાનો 
પણ સમટાવશે કિે છે. કઈ સેવટા તમટાિટા કટાનનૂી મદુ્ટાને સવ્યશ્ેષ્ િીતે બધંબેસે છે એ શોધવટાની મદદ કિવટા 
મટા્ે લીરલ એઈડ (કટાનનૂી સહટા્ય) કમ્યચટાિી-વર્ય તમને પ્રશ્ો પછૂશે. લીરલ એઈડ ઑન્ટારિઓ 
(ઑન્ટારિઓમટા ંકટાનનૂી સહટા્ય) અનેક સવતતં્, સમદુટા્ય-આધટારિત લીરલ એઈડ (કટાનનૂી સહટા્ય) 
ભચરકતસટાલ્યોને િડંોળ પણ પરંુૂ પટાડે છે. 

1-800-668-8258 
TTY: 1-866-641-8867 
www.legalaid.on.ca

ઍડવોકવસ સેન્િ ફટૉિ ધ એલડલલી (એ.સી.ઈ.) (વ્યસકો મટા્ે તિફેણકટાિી વલણ ધિટાવ્ ુ ં
કેંદ્)
એ.સી.ઈ. એક એવી વવશષેતટા ધિટાવતી સમદુટા્યનુ ંકટાનનૂી ભચરકતસટાલ્ય છે કે જે ઓછી આવક ધિટાવતટા 
વરિષ્ોને કટાનનૂી સલટાહ પિૂી પટાડે છે, જેમટા ંવ્યક્તરત અને જૂથનટા ંગ્ટાહકોને સલટાહ અને પ્રવતવનવધતવ, 
સટાવ્યજવનક કટાનનૂી વશક્ણ, કટાનનૂમટા ંસધુટાિટા અને સમદુટા્યનટા ંવવકટાસની પ્રવવૃતિઓનો સમટાવશે થટા્ય છે. 
એ.સી.ઈ. 60 અને તેથી વધ ુવ્ય ધિટાવતટા એવટા ગ્ટાહકોની સેવટા કિે છે કે જેઓ ગે્્િ ્ોિોન્ો ક્ેત્મટા ંિહ ે
છે, અને જો કદટાચ એવો કોઈ રકસસો હો્ય કે જે વરિષ્ોનટા ંસમદુટા્ય મટા્ે મહતતવપણૂ્ય હો્ય તો એ.સી.ઈ. 
કદટાચ વરિષ્ો મટા્ે ્ોિોન્ોની બહટાિ પણ સેવટાઓ પિૂી પટાડી શકે છે.

416-598-2656 
www.acelaw.ca

http://www.lsuc.on.ca
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કમયવૂન્ી લીરલ એડ્કેુશન ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંસમદુટા્ય મટા્ેનુ ંકટાનનૂી વશક્ણ) 
(સી.એલ.ઈ.ઓ.)
સી.એલ.ઈ.ઓ. એક એવુ ંસમદુટા્યનુ ંકટાનનૂી ભચરકતસટાલ્ય છે કે જે વવવવધ મદુ્ટાઓ પિ વવનટા મલૂ્યે 
સટાવ્યજવનક કટાનનૂી વશક્ણની સટામગ્ીઓને ઉતપન્ન કિે છે, જેમટા ંમખુત્યટાિનટામુ,ં વડીલોની હિેટાનરવત, 
વરેિેનો સમટાવશે થટા્ય છે. લોકોને પોતટાનટા ંકટાનનૂી હકોને સમજવટા અને ઉપ્યોર કિવટા મટા્ેની મદદ 
કિવટા આ પ્રકટાશનો કટાનનૂોનુ ંજે્લુ ંશક્ બને તે્લુ ંસિળ અને સપષ્ િીતે વણ્યન કિે છે. સી.એલ.ઈ.ઓ. 
કટાનનૂી સલટાહ આપ્ુ ંનથી.

416-408-4420 
www.cleo.on.ca

એ.આિ.સી.એચ. અક્મતટા કટાનનૂી કેંદ્
આ વવશષેતટા ધિટાવ્ ુ ંલીરલ એઈડ (કટાનનૂી સહટા્ય) ભચરકતસટાલ્ય ઑન્ટારિઓમટા ંઅક્મતટા ધિટાવતટા 
લોકોનટા ંસમટાનતટા મટા્ેનટા ંહકોનો બચટાવ કિવટામટા ંઅને તેને આરળ વધવટામટા ંમદદ કિવટા મટા્ે સમવપશિત 
છે. એ.આિ.સી.એચ. કટાનનૂી સેવટાઓ એવટા વકીલો અને આર્ટિચ્લિંર (કિટાિ શિતો સટાથ ેબધંટા્યેલ) 
વવદ્યટાથલીઓ દ્ટાિટા પિૂી પટાડવટામટા ંઆવ ેછે કે જેઓ સવસંેવકો દ્ટાિટા ચ ૂં્ ટા્યેલટા બોડ્ય ઑફ રડિે્્સ્ય (વન્યટામક 
મડંળ)ને અહવેટાલ આપે છે, કે જેમટા ંઓછટામટા ંઓછટા અડધટા જે્લટા અક્મતટા ધિટાવતટા લોકો હો્ય છે.

1-866-482-એ.આિ.સી.એચ. (2724) 
TTY: 1-866-482-2728 
www.archdisabilitylaw.ca

એચ.એ.એલ.સી.ઓ. - એચ.આઈ.વી. અને એઈડસ લીરલ ચ્લવનક (ઑન્ટારિઓ)
એચ.એ.એલ.સી.ઓ. એક એવુ ંસમદુટા્ય-આધટારિત કટાનનૂી ભચરકતસટાલ્ય છે જે એચ.આઈ.વી./એઈડસ સટાથ ે
િહતેટા અથવટા અસિગ્સત લોકોને વવનટા મલૂ્યે કટાનનૂી સહટા્યતટા પિૂી પટાડે છે. અહવેટાલ ધિટાવતી કટાનનૂી 
સેવટાઓને પિૂી પટાડવટાની સટાથોસટાથ એચ.એ.એલ.સી.ઓ. સટાવ્યજવનક કટાનનૂી વશક્ણ પરંુૂ પટાડે છે અને 
કટાનનૂનો સધુટાિ અને સમદુટા્ય વવકટાસની પહલેો બટાબતે કટામ કિે છે.

1-888-705-8889 
www.halco.org

ઑન્ટારિઓ હમુન િટાઈટસ કોડ (ઑન્ટારિઓમટા ંમટાનવ અવધકટાિ મટા્ેની આચટાિસરંહતટા)
નોકિી, આવટાસન અને સેવટા જેવટા ક્ેત્ોમટા ંહમુન િટાઈટસ કોડ ઑન્ટારિઓનટા ંલોકોને િેદિટાવ વવનટાનટા 
સમટાન હક્ો અને તકો મટા્ેની બટા્ંયધિી આપે છે. તે વપેટાિ અને વ્યટાવસટાવ્યક મડંળોમટા ંનોકિી, સેવટાઓ, 
મટાલ, સવલતો, આવટાસન, કિટાિો અને સભ્યપદનટા ંક્ેત્ોમટા ંવ્યનટા ંઆધટાિે િેદિટાવ પિ પ્રવતબધં મકેૂ છે. 
18ની વ્ય ઉપિની તમટામ વ્યક્તઓ મટા્ે વ્ય િેદિટાવ સટામેનુ ંઑન્ટારિઓ હમુન િટાઈટસ કોડ 
(ઑન્ટારિઓમટા ંમટાનવ અવધકટાિ મટા્ેની આચટાિસરંહતટા)નુ ંિક્ણ વવસ્તૃ કિે છે. 

www.ontario.ca/humanrights

http://www.cleo.on.ca
http://www.archdisabilitylaw.ca
http://www.halco.org
http://www.ontario.ca/humanrights
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ઑરફસ ઑફ ધ ફે્નચ લરૅનગવજે સવવશિવસઝ કવમશનિ (ફે્નચ િટાષટાની સેવટાઓનટા ંઆ્યોરનુ ં
કટા્યટા્યલ્ય)
આ કટા્યટા્યલ્ય ફે્નચ સેવટાઓ આપવટા મટા્ે ફે્નચ લરૅનગવજે સવવશિવસઝ ઍ્્ (ફે્નચ િટાષટાઓની સેવટાઓનો 
ધટાિો)નટા ંઅનપુટાલનની ખટાતિી આપે છે. િલટામણો કિવટા મટા્ેની તેની સતિટા વડે, કવમશનિ (આયુ્ ત) 
સિકટાિનટા ંમતં્ટાલ્યો અને એજનસીઓને એવી નીવતઓ અને કટા્ય્યક્રમોને સરક્ર્યપણે િચવટા મટા્ે પ્રોતસટારહત 
કિે છે કે જે ફ્નૅકોફોન (ફે્નચિટાષી) વસતી સટાથે બધંબેસે છે. કટા્યટા્યલ્યનુ ંધ્યે્ય એ બટાબતની ખટાતિી 
કિવટાનુ ંછે કે પ્રજા ઑન્ટારિઓની સિકટાિ પટાસેથી ઉચચ ગણુવતિટાની ફે્નચ િટાષટાકી્ય સેવટાઓને પ્રટાપત કિે.

1-866-246-5262 
TTY: 416-314-0760 
www.csfontario.ca/en

ઑરફસ ઑફ ધ પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (જાહિે સિંક્ક અને વનવધિક્કનુ ંકટા્યટા્યલ્ય)
આ કટા્યટા્યલ્ય એવી સેવટાઓ આપે છે જે કે્લીક ખટાનરી વ્યક્તઓ અને સપંદટાઓનટા ંકટાનનૂી, વ્યક્તરત 
અને નટાણટાકંી્ય િસોનુ ંિક્ણ કિે છે.. તે આમટા ંભવૂમકટા િજવ ેછેઃ 

• મટાનવસક િીતે અક્મ લોકોનુ ંિક્ણ કિવટામટાં

• સખટાવતી સસંથટાઓમટા ંપ્રજાનટા િસનુ ંિક્ણ કિવટામટાં

• ઓ.પી.જી.્ી. સચંટાલન કિતી હો્ય તેવી સપંદટાઓ મટા્ેનટા ંવટાિસદટાિોને શોધવટામટાં

• કટા્યમી ધોિણે સિંટાળ િટાખવટાનટા ંિડંોળમટા ંિોકટાણ કિમટાં

• વવસજિન કિટા્યેલટા ંવનરમો સટાથે વહવેટાિ કિવટામટા.ં

જ્યટાિે ઑરફસ ઑફ ધ પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (જાહિે સિંક્ક અને વનવધિક્કનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) એવી 
મટારહતી પ્રટાપત કિશે કે વ્યક્તને મટાથ ેકદટાચ અક્મ અને રિંીિ નટાણટાકંી્ય અથવટા વ્યક્તરત નકુસટાનથી 
પીડટાવટાનુ ંજોખમ તોળટાઈ િહુ ંછે અને તેને મટા્ે કોઈ વવૈકચલપક ઉકેલ ઉપલબધ નથી ત્યટાિે તે તપટાસ હટાથ 
ધિશ.ે તપટાસ એમટા ંપરિણમી શકે છે જેમટા ંઑરફસ ઑફ ધ પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (જાહિે સિંક્ક 
અને વનવધિક્કનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) હરંટામી અથવટા લટાબંટારટાળટાનટા ંધોિણે વ્યક્ત વતી વનણ્ય્યો લેવટાની 
પિવટાનરી મટા્ે અદટાલતને પછેૂ.

1-800-366-0335 
www.ontario.ca/rvm

મખુત્યટાિનટામું
મખુત્યટાિનટામુ ંએક એવો કટાનનૂી દસતટાવેજ છે જે તમટાિટા વતી વનણ્ય્યો લેવટાનો અવધકટાિ અન્ય કોઈક 
વ્યક્તને આપે છે.

વમલકત મટા્ેનુ ંચટાલ ુમખુત્યટાિનટામુ ંએક એવો કટાનનૂી દસતટાવેજ છે જે તમે જેનુ ંનટામ આપો તે વ્યક્તને 
તમટાિટા વતી નટાણટાકંી્ય વનણ્ય્યો લેવટા દે છે. તમટાિી વમલકત બટાબતે િલે તમે હજુ્ય તમટાિી જાતે ખદુ 
વનણ્ય્યો લેવટા મટા્ે મટાનવસક િીતે સક્મ હો અથવટા તમટાિટા ખદુનટા ંવનણ્ય્યો લેવટા મટા્ે તમે મટાનવસક િીતે 
અક્મ બની જાવ તો તેવટા સજંોરોમટા ંપણ પેલી વ્યક્ત દ્ટાિટા આ સતિટાનો ઉપ્યોર થઈ શકે છે. કે્લટાક 

http://www.ontario.ca/rvk
http://www.ontario.ca/rvm
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રકસસટાઓમટા,ં આ મખુત્યટાિનટામુ ંએવો વનદદેશ કિી શકે છે કે નટામ આપેલ વ્યક્ત તો જ કટા્ય્ય કિી શકે છે 
જ્યટાિે તમે મટાનવસક િીતે અક્મ હો.

વમલકત મટા્ેનુ ંસટામટાન્ય અથવટા ભબન-ચટાલ ુકુલમખુત્યટાિનટામુ ંએક એવો કટાનનૂી દસતટાવેજ છે કે જે અન્ય 
વ્યક્તને ત્યટાિે જ સતિટા બક્ે છે જ્યટાિે તમે મટાનવસક િીતે સક્મ હો. જો તમે મટાનવસક િીતે અક્મ બનો, 
તો સતિટાનો અંત આવ ેછે. 

વમલકત મટા્ેનુ ંમ્યટા્યરદત મખુત્યટાિનટામુ ંએક એવો કટાનનૂી દસતટાવેજ છે કે જે તમે જેનુ ંનટામ આપયુ ંહો્ય તે 
વ્યક્તને એવટા વનણ્ય્યો લેવટા દે છે કે જે અમકુ િીતે મ્યટા્યરદત હો્ય છે. આમટા ંકદટાચ ‘‘બરૅનક 
મખુત્યટાિનટામુ’ં’નો પણ સમટાવશે થટા્ય છે, કે જે મટાત્ એવી વમલકતોને અસિ કિે છે કે જે નટામ આપયુ ંહો્ય 
તેવી નટાણટાકંી્ય સસંથટામટા ંહો્ય. આ મખુત્યટાિનટામુ ંકદટાચ વવવશષ્ સમ્યટાવવધ સધુી (દટાખલટા તિીકે, જ્યટાિે 
તમે દેશની બહટાિ 

વ્યક્તરત સિંટાળ મટા્ેનુ ંમખુત્યટાિનટામુ ંતમે જેનુ ંનટામ આપયુ ંછે તે વ્યક્તને તમટાિટા વતી વ્યક્તરત 
સિંટાળનટા ંવનણ્ય્યો ત્યટાિે લેવટા દે છે કે જો તમે મટાનવસક િીતે અક્મ બની જાવ તો. આ વનણ્ય્યોમટા ંઆશ્્ય, 
સિુક્ટા, સવટાસ્થ્યિક્ણ, પોષણ, કપડટા ંઅને/અથવટા સવટાસ્થ્ય સિંટાળનો સમટાવશે કિી શકે છે. જો સથળ પિ 
તમટાિી પટાસે વ્યક્તરત સિંટાળ મટા્ેનુ ંમખુત્યટાિનટામુ ંન હો્ય અને તમે તબીબી સિંટાળ વવશ ેઅથવટા 
લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનુ ંઘિમટા ંપ્રવશે મટા્ેનો વનણ્ય્ય લેવટામટા ંઅક્મ બની જાવ તો સવટાસ્થ્ય 
સિંટાળ સમંવત અવધવન્યમ અનવ્યે તમટાિટા મટા્ે મો્ટા િટારનટા ંવનણ્ય્યો લેવટાનો અવધકટાિ હજુ પણ 
પટારિવટારિક સભ્ય પટાસે િહશે.ે તેમ છતટા,ં જો તમટાિટા વતી કોઈ વનણ્ય્યો લેવટા ઇચછ્ ુ ંન હો્ય અથવટા 
વનણ્ય્યો લેવટા મટાર્ ુ ંન હો્ય, તો તમટાિટા વતી ઑરફસ ઑફ ધ પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (જાહિે 
સિંક્ક અને વનવધિક્કનુ ંકટા્યટા્યલ્ય)એ વનણ્ય્યો લેવટાનટા ંિહ ેછે. આ મખુત્યટાિનટામુ ંતમટાિટા વતી વનણ્ય્ય 
લેનટાિને એવટા ંમટાર્યદશ્યનો પણ પિૂટા ંપટાડી શકે છે કે જો તમે જાતે કોઈને કહવેટા મટા્ે અસમથ્ય હો, તો તેવટા 
સજંોરોમટા ંતમે કઈ પ્રકટાિની સટાિવટાિ ઇચછો છો (અથવટા ઇચછતટા નથી). આ મખુત્યટાિનટામુ ંત્યટાિે જ 
અમલી બને છે જો અને જ્યટાિે તમે અક્મ હો ત્યટાિે.

જો તમે તમટાિી સિંટાળનટા વનણ્ય્યો લેવટા બટાબતે અક્મ બની જાવ તો તેવટા સજંોરોમટા ં‘‘ભલવવંર વીલ’’ 
એવટા ંલેભખત મટાર્યદશ્યનો અથવટા ઇચછટાઓ સબંધેં ઉલલેખ કિે છે કે કઈ-કઈ તબીબી સિંટાળ તમે કદટાચ 
લેવટા ઇચછતટા હશો અથવટા નહીં લેવટા ઇચછતટા હો. ‘‘એડવટાનસ મેરડકલ ડટા્યિેક્્વ’’ તિીકે પણ ઓળખટા્ ુ,ં 
કે જેમટા ંહ્યટાત વ્યક્તને તમટાિી અવજેીમટા ંવનણ્ય્ય લેનટાિટાઓ દ્ટાિટા ધ્યટાન પિ લેવુ ંજોઈએ, પિં્ ુતે 
બધંનકતટા્ય ન પણ હોઈ શકે છે, કે જે તે સમ્યનટા સજંોરો પિ આધીન છે. વ્યક્તરત સિંટાળ મટા્ેનટા ં
મખુત્યટાિનટામુ ંકિતટા ંઅસમટાન, તે વનણ્ય્ય લેનટાિની વનમણકૂ કિ્ ુ ંનથી.

ઑરફસ ઑફ ધ પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (જાહિે સિંક્ક અને વનવધિક્કનુ ંકટા્યટા્યલ્ય)એ એવુ ં
મખુત્યટાિનટામટાનુ ંરક્ વવકસટાવયુ ંછે જે તમે જ્યટાિે તમટાિી પોતટાની જાતે વનણ્ય્યો લઈ શકો તેમ ન હો ત્યટાિે 
તમટાિટા વતી વનણ્ય્યો લેવટા મટા્ે વ્યક્તની વનમણકૂ કિવટામટા ંતમટાિી મદદ કિી શકે છે.

વમવનસરિી ઑફ ધ એ્વનશિ જનિલ (મખુ્ય સિકટાિી વકીલનુ ંમતં્ટાલ્ય) 
1-800-366-0335 
www.ontario.ca/rvn

http://www.ontario.ca/rvn
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એડવટાનસ કેઅિ પલરૅવનંર (અરટાઉથી સિંટાળ લેવટાનુ ંઆ્યોજન)
જો તમે વનણ્ય્યો લેવટા બટાબતે અક્મ બની જાવ તો િવવષ્યમટા ંતમટાિી સિંટાળ કેવી િીતે લેવટાવી જોઈએ 
તેમ તમે ઇચછવટા મટા્ે જ્યટાિે સક્મ છો ત્યટાિે અરટાઉથી સિંટાળ લેવટાનુ ંઆ્યોજન એ એવી પસદંરીઓ 
કિવટા બટાબતે છે. એ બટાબતની ખટાતિી િટાખવટા કે તમે જેનો વવશ્વટાસ કિો છે તે વ્યક્તને તમટાિટા વતી કટા્ય્ય 
કિવટાની સતિટા બક્ીને પિૂી પટાડવટા દ્ટાિટા તમટાિી ઇચછટાઓનુ ંઅનસુિણ થયુ ંછે ત્યટાિે તમે હટાલ પરલટા ંલઈ 
શકો છો. વરિષ્ોને પોતટાનટા ંિવવષ્યની વ્યક્તરત સિંટાળની ્યોજનટા વવશે વધ ુજાણવટાની મદદ કિવટા 
મટા્ે ઑન્ટારિઓ વસવન્યસ્ય સેકે્ર્ેરિએ્ અલઝટાઈમિ સોસટાઇ્ી ઑફ ઑન્ટારિઓની િટારીદટાિીથી અ રટાઈડ 
ટ ૂએડવટાનસ કેઅિ પલરૅવનંર (અરટાઉથી સિંટાળ લેવટાનુ ંઆ્યોજન મટા્ેનો મટાર્યદશ્યક) મટા્ેની તવૈ્યટાિ કિી છે. 
આ મટાર્યદવશશિકટાની નકલ મટા્ે, કૃપટા કિીને  
www.ontario.ca/publications ની મલુટાકટાત લો.

વસવન્યસ્ય ઈનફોલટાઈન 
1-888-910-1999 
TTY: 1-800-387-5559 
www.ontario.ca/seniors

ઑર્યન ઍનડ ર્સય ૂડોનેશન (મટાનવ અવ્યવો અને પેશીઓનુ ંદટાન)
એ બટાબત મહતતવપણૂ્ય છે કે તમે અવ્યવો અને પેશીઓનુ ંદટાન કિવટાનટા તમટાિટા વનણ્ય્ય બટાબતે તમટાિટા 
કુટંુબ અને વમત્ો સટાથ ેવટાત કિો જેથી કિીને તેઓ સમજી શકે, ્ેકો આપી શકે અને િવવષ્યમટા ંતમટાિી 
ઇચછટાઓને મટાન આપી શકે. િલે તમે ડોનિ કટાડ્ય (દટાતટા પત્ક) પિ સહીવસક્ટા ક્યટા્ય હો્ય, તો પણ તમટાિે 
હજુ્ય તમટાિી અનમુવતની નોંધણી કિટાવવી જોઈએ. દટાન આપવટાની તમટાિી સમંવતની નોંધણી કિટાવવટા 
દ્ટાિટા, તમે એ બટાબતે ખટાતિી આપો છો કે તમટાિટા દટાનનટા ંવનણ્ય્યને િેકટૉડ્ય કિટા્યો છે અને ્યોગ્ય લોકોને 
્યોગ્ય સમ્યે ઉપલબધ કિટાવવટામટા ંઆવ્યો છે.

જો તમે એક દટાતટા તિીકે નોંધણી કિટાવવટા ઇચછતટા હો, તો તમેઃ

• www.beadonor.ca કસથત ભરફ્ ઑફ લટાઈફ સમંવત પત્ક િિી શકો છો

• સવવશિસઑન્ટારિઓ કેંદ્ની મલુટાકટાત લઈ શકો છો

• www.ontario.ca/page/organ-and-tissue-donor-registration કસથત નોંધણી કિટાવી શકો છો.

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-387-5559

રરિભલ્યમ ભરફ્ ઑફ લટાઈફ ને્વક્ય 
1-800-263-2833 
www.giftoflife.on.ca

http://www.publications.serviceontario.ca
http://www.beadonor.ca
http://www.ontario.ca/health-and-wellness/organ-and-tissue-donor-registration
http://www.giftoflife.on.ca
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જીવનનો અંત
જ્યટાિે તમટાિટા નજીકનટા ંસબંધંી મતૃય ુપટામે, ત્યટાિે તમટાિે એવટા મ્ુશકેલિ્યટાણં વનણ્ય્યો લેવટા મટા્ેનો સટામનો 
કિવો પડે કે જેમટા ંઓછી તવૈ્યટાિી કિટાઈ હો્ય. સમ્ય પહલેટા ંતમટાિટા અવધકટાિને જાણી લેવટાથી આ 
તણટાવિ્યષો સમ્ય થોડો હળવો બનટાવી શકટા્ય છે. ઑન્ટારિઓનો કટાનનૂ એવટા ગ્ટાહકોનુ ંિક્ણ કિે છે કે 
જેઓ અંવતમ તવૈ્યટાિીઓ કિી િહ્ટા છે. તમે કિટાિમટા ંઉતિો એ પહલેટા ંદટાખલટા તિીકે, અંવતમવવવધનટા 
પ્રચટાલકે, પરિવહન સેવટાનટા પ્રચટાલકે, કબ્રસતટાનનટા ંપ્રચટાલકે અથવટા સમશટાનગહૃનટા પ્રચટાલકે તેઓ આપતટા 
હો્ય તેવી તમટામ સેવટાઓ અને પિુવ્ટાઓની પ્રવત્યમટાન િટાવની સભૂચ તમને આપવી જ પડે જેથી કિીને 
તમે િટાવ સિખટાવી શકો. તેઓએ તમને એ પણ કહવેટાની જરૂિ છે કે શુ ંકે્લીક ચોક્સ સેવટાઓ અથવટા 
પિુવ્ટાઓ મટા્ેની િલટામણ કિવટા દ્ટાિટા તેઓને દલટાલી પ્રટાપત થશ ેકે કેમ. 

કટાનનૂ અનવ્યે, અંવતમવવવધ, દફનવવવધ અથવટા અંવતમરક્ર્યટાની સેવટાઓ મટા્ેનો કિટાિ િદ કિવટાનો અને 
હજુ સધુી પિૂો પટાડવટામટા ંન આવ્યો હો્ય તેવટા કિટાિનટા ંકોઈપણ િટાર મટા્ે સપંણૂ્ય વળતિ પ્રટાપત કિવટા 
મટા્ે તમટાિી પટાસે 30 રદવસો જે્લો સમ્ય છે. વધમુટા,ં 1 જુલટાઈ, 2012નટા ંરદવસે લખટા્યેલ તમટામ 
વપ્રપેઈડ (અરટાઉથી ચકૂવલેટા) કિટાિો બટા્ંયધિીપવૂ્યકનટા જ હોવટા ંજોઈએ. આનો મતલબ એ થ્યો કે જો તમે 
તમટાિટા કિટાિ મટા્ે પણૂ્યરૂપે નટાણટાનંી ચકૂવણી કિી હો્ય તો તમટાિે જ્યટાિે જરૂિ પડે ત્યટાિે તમટાિટા સેવટા પિૂી 
પટાડનટાિે તમટાિટા કિટાિમટા ંઉલલેભખત એવી તમટામ વસ્નુે કોઈ જ અવતરિ્ત ખચટા્ય વવનટા, પછી િલે િટાવો 
વધી ર્યટા હો્ય તો પણ તમને પિૂી પટાડવી જ પડે.

ઑન્ટારિઓની વમવનસરિી ઑફ કનઝ્મૂિ સવવશિવસઝ (ગ્ટાહક સેવટાઓ મટા્ેનુ ંમતં્ટાલ્ય) 
1-800-889-9768 
www.ontario.ca/ConsumerProtection

બોડ્ય ઑફ ફ્નૂિલ સવવશિવસઝ (અંવતમવવવધની સેવટાઓ મટા્ેનુ ંમડંળ) 
1-800-387-4458 
www.funeralboard.com

વવસ્યટાતનટામટા અને જમીન-જારીિ
વવસ્યતનટામુ ંએક એવો લેભખત દસતટાવેજ છે જેમટા ંતમે એ દશટા્યવી શકો છો કે તમટારંુ મતૃય ુથવટાથી તમટાિી 
વમલકતોને કેવી િીતે ફટાળવવી જોઈએ. વવસ્યતનટામુ ંતમને કિ-બચતની તકો અને કિ મોકફૂીઓનો લટાિ 
લેવટામટા ંપણ તમને કદટાચ મદદ કિી શકે છે જે તમટારંુ મતૃય ુથવટાથી કદટાચ પેદટા થઈ શકે છે. એ સટાિો 
વવચટાિ છે કે તમે એવટા વકીલને િટાખો કે જે તમટાિટા વવસ્યતનટામટાને તવૈ્યટાિ કિવટા મટા્ે એસ્ે્ લટૉ (સપંદટા 
કટાનનૂ)થી પરિભચત હો્ય. ‘‘વવલ રક્’’ (વવસ્યતનટામટાની રક્)નો ઉપ્યોર કિતી વખતે સટાવચેત િહો 
કટાિણ કે આમટાનંી કે્લીક રકટસ ઑન્ટારિઓનટા કટાનનૂનુ ંપટાલન કદટાચ ન પણ કિતી હો્ય. સ્સેશન લટૉ 
રિફટૉમ્ય ઍ્્ (ઉતિિટાવધકટાિ કટાનનૂ મટા્ેની સધુટાિણટાનો અવધવન્યમ)નટા ંવન્યમોનસુટાિ જો તમે તમટાિટા 
વવસ્યતનટામટામટા ંસહી કિીને સટાક્ી ન િટાખો, તો તે કદટાચ કટા્યદેસિનુ ંહોવટાનુ ંરણટા્ ુ ંનથી.

જ્યટાિે વ્યક્ત મતૃય ુપટામે છે, ત્યટાિે એ જાણવુ ંજરૂિી છે કે તેની કે તેણીની પટાસે વવસ્યતનટામુ ંછે અને તેને 
ક્ટા ંિટાખવટામટા ંઆવયુ ંછે. કે્લટાક લોકો પોતટાનટા ંવવસ્યતનટામટાને સથટાવનક અદટાલતો અથવટા વકીલો પટાસે 
ફટાઈલ (દટાખલ) કિટાવ ેછે, અથવટા તો તેને સલટામતી થટાપણની પે્ીમટા ંઅથવટા ઘિે મેજનટા ંખટાનટામટા ંમકૂી/
જાળવી િટાખે છે. વવસ્યતનટામટાનો વહીવ્ કિનટાિ સપંદટા વવસ્યતનટામટામટા ંસમટાવશે કિટા્યેલ ઇચછટાઓને 
અમલી બનટાવ ેછે.   

http://www.ontario.ca/consumerservices
http://www.funeralboard.com
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જો વ્યક્ત વવસ્યતનટામુ ંક્યટા્ય વવનટા (ભબનવવસ્યવત) મતૃય ુપટામે, તો સપંદટાને ઑન્ટારિઓની સ્સેશન લટૉ 
રિફટૉમ્ય ઍ્્ (ઉતિિટાવધકટાિ કટાનનૂ મટા્ેની સધુટાિણટાનો અવધવન્યમ) મજુબ ફટાળવવટામટા ંઆવ ેછે. જો 
ઑન્ટારિઓનો વનવટાસી વવસ્યતનટામુ ંક્યટા્ય વવનટા અથવટા તો વવસ્યતનટામટા સટાથ ેમતૃય ુપટામે, પિં્ ુ
સપંદટાનટા ંરિસ્ી (ન્યટાસી) તિીકે કોઈ કટા્ય્ય કિવટાવટાળં ન હો્ય, તો અમકુ ચોક્સ સજંોરોમટા ંસપંદટાનો અંત 
એવી િીતે પણ આવી શકે છે કે જેમટા ંતે પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (સટાવ્યજવનક પટાલક અને ન્યટાસી) 
દ્ટાિટા વહીવ્ કિવટામટા ંઆવલેી હો્ય. જો તમટાિે તમટાિટા પોતટાનટા ંવવસ્યતનટામટા બટાબતે અથવટા રહતટાવધકટાિી 
બનવટા અંરે કોઈ પ્રશ્ો હો્ય, તો તમટાિે કોઈ વકીલની સલટાહ લેવી જોઈએ.   

વમવનસરિી ઑફ ધ અ્વનશિ જન્યલ (મખુ્ય સિકટાિી વકીલનુ ંમતં્ટાલ્ય) 
1-800-518-7901 
TTY: 416-326-4012 
www.ontario.ca/rvo

દેશ બટાહિ મતૃયુ
જો વ્યક્ત અન્ય કોઈ દેશમટા ંમતૃય ુપટામે, તો કેવી િીતે આરળ વધવુ ંતે બટાબતેની સચૂનટાઓ મટા્ે તે 
દેશમટા ંતમટાિટા સૌથી નજીકનટા ંકૅનેરડ્યન કટા્યટા્યલ્યનો સપંક્ય કિો.

ફટૉરિન અફેઅસ્ય ઍનડ ઇન્િનેશનલ રેિડ કૅનેડટા - કટૉનસયલુિ સવવશિવસઝ 
કૅનેડટામટા ં્ટૉલ-ફ્ીઃ 1-800-267-6788 
કૅનેડટાની બહટાિઃ 613-996-8885 (કલે્્ કટૉલસ સવીકટાિટા્ય છે) 
TTY: 1-800-394-3472 
www.travel.gc.ca/assistance/emergency-info/death-abroad

મતૃયનુી નોંધણી અને પ્રમટાણપત્
મતૃય ુપછી, (હટાજિ િહલે) સહચટાિી અથવટા કટૉિોનિ (અપમતૃય ુપિીક્ક) મેરડકલ સર્ટિરફકે્ ઑફ ડેથ 
(મતૃયનુ ુ ંપ્રમટાણપત્) પણૂ્ય કિે છે અને મતૃકનટા ંશિીિ સટાથ ેઅંવતમવવવધનટા ંરદગદશ્યકને સોંપે છે. મતૃયનુી 
નોંધણી કિટાવવટા મટા્ે, પટારિવટારિક સભ્ય અને અંવતમવવવધનટા ંરદગદશ્યકે મતૃકની મટારહતી સટાથ ેસ્ે્મેન્ 
ઑફ ડેથ (મતૃયનુ ુ ંવનવદેન) પણૂ્ય કિવુ ંજ પડે છે. એક વખત પણૂ્ય થટા્ય એ્લે બન્ને દસતટાવજેોને 
અંવતમવવવધનટા ંરદગદશ્યક દ્ટાિટા સથટાવનક નરિપટાભલકટાનટા કટાિકનૂનટા કટા્યટા્યલ્યને અપ્યણ કિવટામટા ંઆવ ેછે. 
મતૃયનુી નોંધણીઓમટાથંી એકવત્ત કિવટામટા ંઆવલે મતૃયનુટા કટાિણની મટારહતી તબીબી અને સવટાસ્થ્ય 
સશંોધન અને આંકડટાકી્ય હે્ ઓુસિ ઉપ્યોરમટા ંલેવટામટા ંઆવ ેછે.

અંવતમવવવધનટા રદગદશ્યક મતૃયનુટા ંપિુટાવટાઓની નકલોને બહટાિ પટાડશ ેકે જેને અમકુ કસથવતઓમટા ંઉપ્યોર 
કિી શકટા્ય છે, પિં્ ુકે્લીક સસંથટાઓમટા ંઅવધકૃત મતૃયનુ ુ ંપ્રમટાણપત્ હોવુ ંજરૂિી હો્ય શકે છે. તમને 
કદટાચ મતૃયનુટા ંપ્રમટાણપત્ની આનટા ંમટા્ે જરૂિ હોઈ શકે છેઃ

• સપંદટાની પતટાવ્ કિવટા મટા્ે

• વીમટાનટા ંહે્ ઓુ મટા્ે

• સિકટાિી સેવટાઓ સધુી પહોંચવટા મટા્ે/અંત આણવટા મટા્ે 

• વશંટાવળીની શોધો મટા્ે. 

http://www.ontario.ca/rvo
http://www.travel.gc.ca/about/assistance/consular/death
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સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-800-267-8097 
TTY: 1-800-268-7095 
www.ontario.ca/page/how-get-copy-ontario-death-certificate-online

વનવવૃતિ-વતેનો અને લટાિો 
જો તમે સપંદટાનટા ંવહીવ્કતટા્ય હો, તો તમટાિે પટાત્તટા અથવટા િદ કિવટાનટા ંલટાિો, સેવટાઓ અથવટા 
વનમણકૂો વવશ ેજાણવટા મટા્ે નીચે મજુબની (વ્યક્તઓ)નો સપંક્ય કિવો જોઈએ (કટાિણ કે તેઓ મતૃક 
વ્યક્ત સટાથ ેસબંવંધત છે). 

કંપનીનટા ંવનવવૃતિ-વતેનો અને લટાિો વવશનેી મટારહતી મટા્ે વહીવ્કતટા્યએ મતૃકનટા ંભતૂપવૂ્ય નોકિીએ 
િટાખનટાિટાઓનો પણ સપંક્ય કિવો જોઈએ.

ઓલડ એઈજ વસક્રુિ્ી પ્રોગ્ટામ (વધૃિટાવસથટાની સિુક્ટા મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ) 
રરૅિન્ીડ ઇનકમ સચપલમન્ (બટા્ંયધિીપવૂ્યકની આવક મટા્ેની પવૂતશિ) 
કૅનેડટા પેનશન પલરૅન (કૅનેડટાની વનવવૃતિ-વતેન ્યોજનટા) 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786 
www.servicecanada.gc.ca

હટામ્યનટાઇઝડ સેલસ ્ૅ્સ કે્રરડ્ 
1-800-959-1953 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst

રરૅિન્ીડ ઍનયઅુલ ઇનકમ વસસ્મ (બટા્ંયધિીપવૂ્યકની વટાવષશિક આવક પધિવત) 
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) 
TTY: 1-800-263-7776 
www.ontario.ca/gains

વે્િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા 
1-866-522-2122 
www.veterans.gc.ca

વક્યપલેસ સેકફ્ ઍનડ ઈન્શ્યટૉિનસ બટૉડ્ય 
1-800-387-0750 
TTY: 1-800-387-0050 
www.wsib.on.ca

ઑન્ટારિઓ વક્યસ (ઑન્ટારિઓનટા ંકટા્યષો) 
www.ontario.ca/rvp

http://www.ontario.ca/government/death-certificate
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/oas/pension/oldagesecurity.shtml
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst
http://www.ontario.ca/gains
http://www.veterans.gc.ca
http://www.wsib.on.ca
http://www.ontario.ca/rvp
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નરૅશનલ રડફેનસ રડસેભબભલ્ી ઍનડ ડેથ બેવનરફટસ (િટાષરિી્ય સિંક્ણ અસક્મતટા અને મતૃય ુમટા્ેનટા ંલટાિો) 
1-866-522-2122 
www.forces.gc.ca

સવટા્યઇવિ બેવનરફટસ (હ્યટાતીનટા ંલટાિો) વવશનેી વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદશ્યકનટા ંનટાણટા ં
વ્યવસથટા વવિટારમટા ંજુઓ.

આવકવેિટા
એક વહીવ્કતટા્ય તિીકે, તમટાિે મતૃક મટા્ે આવકવેિટાનટા ંપત્કને પણૂ્ય કિવુ ંજોઈએ. વધ ુમટારહતી અને 
સહટા્ય મટા્ે તમે તમટાિટા સથટાવનક આવકવેિટા સેવટાઓનટા ંકટા્યટા્યલ્યનો પણ સપંક્ય કિી શકો છો.

કૅનેડટા િેવનય ૂએજનસી (કૅનેડટાની મહસેલૂ સસંથટા) 
1-800-959-8281 
TTY: 1-800-665-0354 
www.cra.gc.ca/cntct/prv/on-eng.html 
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/menu-eng.html

બરૅનકો અને કે્રરડ્ કટાડસ્ય
કોઈપણ પત્કોને િદ કિવટા મટા્ે વહીવ્કતટા્યએ મતૃક વ્યક્તની બરૅનક અને અન્ય નટાણટાકી્ય સસંથટાઓ 
તેમજ કે્રરડ્ કટાડ્યની કંપનીઓનો સપંક્ય કિવો જોઈએ.

સિકટાિી પત્કો અને િજજસરિીઝ (નોંધણી શટાખટાઓ)
વહીવ્કતટા્યએ એવી કોઈપણ સિકટાિી એજનસીઓનો સપંક્ય કિવો જોઈએ કે જે મતૃક વ્યક્તને લટાગ ુપડે 
છેઃ

વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો અને સલુિ પટારકિંર પિવમ્ 
ઑન્ટારિઓ હલેથ કટાડ્ય (ઑન્ટારિઓમટા ંસવટાસ્થ્ય પવત્કટા) 
આઉ્ડટૉસ્ય કટાડ્ય 
સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-866-532-3161 
TTY: 1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

સોવશઅલ ઈન્શ્યોિનસ નબંિ (સટામટાજજક વીમટા ક્રમટાકં) 
સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-206-7218 
www.servicecanada.gc.ca

http://www.forces.gc.ca
http://www.cra.gc.ca/cntct/prv/on-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/menu-eng.html
http://www.serviceontario.ca
http://www.ServiceCanada.gc.ca/eng/sin/protect/death.shtml
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કૅનેરડ્યન ઍનડ ફટૉરિન પટાસપોટસ્ય 
પટાસપો ્્ય  કૅનેડટા 
1-800-567-6868 
TTY: 1-866-255-7655 
www.cic.gc.ca/english/passport

વસર્ઝનવશપ ઍનડ પમ્યનન્ િેવસડન્ કટાડસ્ય 
વસર્ઝનવશપ ઍનડ ઇવમગે્શન કૅનેડટા 
1-888-242-2100 
TTY: 1-888-576-8502 
www.cic.gc.ca

ઇકનડઅન સ્ૅ્સ 
ઍબટૉરિજજનલ અફેઅિસ્ય ઍનડ નોથ્યન રડવલેપમન્ કૅનેડટા (મળૂ વનવટાસીની બટાબતો અને ઉતિિી્ય કૅનેડટાનો 
વવકટાસ) 
1-800-567-9604 
TTY: 1-866-553-0554 
www.aadnc-aandc.gc.ca

ફટા્યિઆમસ્ય લટાઈસકનસઝ 
કૅનેરડ્યન ફટા્યિઆમસ્ય પ્રોગ્ટામ 
1-800-731-4000 
www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-eng.htm

વટાહનો
વહીવ્કતટા્યએ કોઈપણ વટાહનો, હોડીઓ, સનો મવશનસ, એ.્ી.વી.ઝ. અથવટા રેિલસ્ય, વરેિેની મટાભલકીની 
તબદીલી કિવટાની અથવટા વેચટાણ સદંિષે અથવટા વીમટા પટૉભલસીઓને િદ કિવટાની અથવટા તબદીલી 
કિવટાની તપટાસ કિવટાની કદટાચ જરૂિ પડી શકે છે. 

www.ontario.ca/smw

વમલકત
વહીવ્કતટા્યને આની પણ જરૂિ પડી શકે છેઃ

• પ્રટાથવમક અને રૌણ વનવટાસસથટાનો મટા્ે સથટાવિ વમલકત અને વમલકતનટા ંમટાભલકીહકનટા ંદસતટાવેજો 
તેમજ વમલકત કિો નક્ી કિવટા

• એ મટા્ે પછૂવુ ંકે મેઈલ (્પટાલ)ને કૅનેડટાની સથટાવનક પોસ્ ઑરફસ દ્ટાિટા સટાચવવટામટા ંઆવ ેછે કે 
રિ-ડટા્યિે્્ (પનુઃવનદદે વશત) કિવટામટા ંઆવ ેછે

• નટામમટા ંફેિફટાિો અથવટા િદીકિણો મટા્ે મતૃકની નરિપટાભલકટાની હદમટા ંયરુ્ભલ્ી કંપની, કેબલ કંપની, 
્ેભલફોન કંપની, ઇલેક્રિક કંપનીનો સપંક્ય કિવો

• વત્યમટાનપત્ અને સટામટાવ્યક વવતિણ નટામોમટા ંફેિફટાિો અથવટા િદ કિવટા મટા્ેની વ્યવસથટા કિવી.

http://www.ppt.gc.ca
http://www.cic.gc.ca
http://www.aadnc-aandc.gc.ca
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-eng.htm
http://www.ontario.ca/government/how-do-i-cancel-auto-insurance-or-transfer-ownership-car-when-relative-dies
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્લબસ (મડંળો), સસંથટાઓ, સેવટાઓ અને વ્યટાવસટાવ્યક સરં્નો
વધમુટા,ં નીચે મજુબની વ્યક્તઓ અને સસંથટાઓનો પણ કદટાચ સપંક્ય કિવટાની જરૂિ પડી શકે છેઃ

• સવટાસ્થ્ય સિંટાળ મટા્ેનટા ંવ્યવસટા્યીઓ, કૅિભરવસ્ય (સિંટાળ લેનટાિટાઓ) અથવટા સવટાસ્થ્ય સેવટાની 
સસંથટાઓ

• અવટાિનવટાિ (મસુટાફિી કિતટા) પ્રવટાસીઓ/કટાડ્ય ખિીદનટાિટાઓ

• એવટા ંસથટાનો કે જ્યટા ંમતૃકે સવ્યસંેવટા આપી છે

• જ્યટા ંમતૃક સભ્ય હતો/હતી તેવટા ંવ્યટાવસટાવ્યક સરં્નો

• જ્યટા ંમતૃક ભતૂપવૂ્ય વવદ્યટાથલી હતો/વવદ્યટાથલીની હતી તેવી મટાધ્યવમક ધોિણો પછીની સસંથટાઓ.

સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે
લટાસ્ પોસ્ ફનડ (અંવતમ જગ્યટા મટા્ેનુ ંિડંોળ)

પટાત્ સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે અંવતમવવવધ અને દફનવવવધની સેવટાઓ, જેમટા ંવમભલ્રિ-સ્ટાઈલ ગે્વ મટાક્યિ 
(લ્શકિી શવૈલીમટા ંકબ્રસતટાન મટા્ેનુ ંભચહ્) ઉપલબધ છે. વે્ િનસ અફસૅ્ય કૅનેડટા વતિી આ લટાિો લટાસ્ પોસ્ 
ફનડ (અંવતમ જગ્યટા મટા્ેનુ ંિડંોળ) દ્ટાિટા પિૂટા પટાડવટામટા ંઆવ ેછે.

લટાસ્ પોસ્ ફનડ (અંવતમ જગ્યટા મટા્ેનુ ંિડંોળ) - ઑન્ટારિઓ બ્રટાનચ (ઑન્ટારિઓ શટાખટા) 
1-800-563-2508 
www.lastpostfund.ca

http://www.lastpostfund.ca
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8 વટાહનવ્યવહટાિ
ડ્ટાઈવવંર
ફિ્ ુ ંિહવે ુ ંએ વરિષ્ો મટા્ે જરૂિી છે. વધૃિ થતટા જવટાનો મતલબ એવો નહીં કે તમટાિે ડ્ટાઈવવંર છોડી દેવુ ં
જોઈએ. તેમ છતટા,ં ઘણટા ંમો્ી વ્યનટા ંડ્ટાઈવિો ઢળતી ઉંમિ સટાથ ેસબંવંધત ફેિફટાિોને અનકુળૂ બનટાવવટા 
મટા્ે સવવૈચચછક િીતે તેઓની ડ્ટાઈવવંર ્ેવોમટા ંફેિફટાિ કિે છે. 

વ્યસક વટાહન ચલટાવનટાિટાઓ મટા્ેનટા ંઅભ્યટાસક્રમો
જો તમે વધ ુમો્ી વ્યનટા ંડ્ટાઈવિ હો, તો એવટા ડ્ટાઈવવંર કોસ્ય (અભ્યટાસક્રમ) અથવટા વક્યશટૉપને ધ્યટાન પિ 
લો જે તમને વ્ય-સબંધંી ડ્ટાઈવવંર પડકટાિોને સબંોધવટા મટા્ે નવી િીતો વવશ ેશીખવટામટા ંતમને મદદ કિી 
શકે. નવી વયહૂિચનટાઓને શીખવટાની સટાથોસટાથ તમે ડ્ટાઈવવંરનટા ંવન્યમો અને વન્યમનો, અથડટામણોનટા ં
સટામટાન્ય કટાિણો અને (અકસમટાતો) ્ટાળવટાની તકનીકો અંરેની સમીક્ટા પણ કિી શકો છો.

55 અલટાઈવ ડ્ટાઈવિ રિફે્શિ કોસ્ય 
કૅનેડટા સેકફ્ કટાઉનસલ 
613-739-1535 એ્સ્ેનશન 233 
canadasafetycouncil.org

સી.એ.એ. મેચ્યટૉિ ઑપિે્સ્ય વક્યશટૉપ 
કૅનેરડ્યન ઑ્મબીલ ્લબ (સી.એ.એ.) સટાઉથ સેનરિલ ઑન્ટારિઓ 
1-800-268-3750 
www.caasco.com/drivertraining

વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો નવીનીકિણ કિટાવવો
સવવશિસઑન્ટારિઓનટા ંકેંદ્ો કસથત તમે તમટાિો વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો નવીકિણ કિટાવી શકો છો.

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-800-267-8097 
TTY: 1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

વરિષ્ વટાહન ચટાલક મટા્ે નવીનીકિણનો કટા્ય્યક્રમ
જો તમટાિી વ્ય 80 અથવટા તેથી વધ ુહો્ય, તોઃ

• તમટાિે દિ 2 વષષે તમટાિો પિવટાનો નવીનીકિણ કિટાવવટાનો િહશે.ે

• તમટાિટા પિવટાનટાને નવીનીકિભણત કિટાવવટા મટા્ે તમટાિે ડ્ટાઇવવંર િેકટૉડ્યન ુ ંપનુિવલોકન કિટાવવટાનુ ં
િહશે,ે દૃકષ્ પિીક્ણ પણૂ્ય કિટાવવટાનુ ંિહશે ેઅને જૂથ વશક્ણ સત્મટા ંસહિટાર લેવો પડશ ેકે જેનટા ંપછી 
વર્યની અંદિ જ્ટાનટાતમક પિખની કસિત કિટાવવટામટા ંઆવશ.ે વર્યની અંદિ જ્ટાનટાતમક પિખની કસિત 
વટાહન ચલટાવવટા બટાબતે તમટાિી ્યોગ્યતટાનુ ંવધ ુસટાિી િીતે મલૂ્યટાકંન કિવટામટા ંસહટા્યરૂપ બનશ.ે 

http://www.caasco.com/drivertraining
http://www.serviceontario.ca
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• તમટાિટા પિવટાનટાને તમે નવીનીકિભણત કિટાવી શકો એ પહલેટા,ં તમટાિે કદટાચ િોડ ્ેસ્ (િસતે ચલટાવવટા 
મટા્ેનુ ંપિીક્ણ) કિટાવવટાનુ ંિહશે,ે અથવટા તો તમટાિે ફટૉલો-અપ (પનુિટાવત્યન) કિટાવવટાનુ ંિહશે ેતેમજ 
તબીબી મટારહતી આપવી પડશે. જૂથ વશક્ણ સત્ કસથત ડ્ટાઈવિ ઇમપ્વૂમન્ કટાઉનસેલિ (વટાહન ચટાલક 
સધુટાિણટા મટા્ેનટા ંસલટાહકટાિ) આ બટાબતેની ચચટા્ય તમટાિી સટાથ ેકિશ.ે    

સીવનઅસષે (ઉંમિમટા ંમો્ટા હો્ય તેમણે) નવી નવીનીકિણની જરૂરિ્યટાતોને પણૂ્ય કિવટા મટા્ે ઓછટામટા ંઓછી 
90 વમવન્ો થવટા દેવી જોઈએ.

વમવનસરિી ઑફ રિટાનસપો દ્ેશન (પરિવહન મતં્ટાલ્ય) 
1-800-396-4233 
TTY: 1-800-268-7095 
www.ontario.ca/page/renew-g-drivers-licence-80-years-and-ove

વટાહન ચટાલક મટા્ેની પિીક્ટાનટા ંકેંદ્ો
ડ્ટાઈવ્ેસ્ કેંદ્ો તમટામ વટાહન ચટાલક મટા્ેની પિીક્ટાનટા ંકેંદ્ો પિૂટા ંપટાડે છે, જેમ કે, તમટામ પિવટાનટાનટા ંવરષો 
મટા્ે દૃકષ્, લેભખત અને િસતટાની કસો્ીઓ. 

ડ્ટાઈવ્ેસ્ 
1-888-570-6110 (સવ્યસંચંટાભલત ફોન બરુકંર મટા્ેની લટાઈન) 
www.drivetest.ca

જો તમટાિી પટાસે વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો ન હો્ય, તો સિકટાિ દ્ટાિટા બહટાિ પટાડવટામટા ંઆવલે ઓળખ 
તિીકે તમે ઑન્ટારિઓ ફો્ો કટાડ્ય મટા્ે અિજી કિી શકો છો. વધ ુજાણવટા મટા્ે, કૃપટા કિીને આ મટાર્યદશ્યકને 
અંતે ઑન્ટારિઓ રવમષેન્ આઇડેકન્રફકેશન (ઑન્ટારિઓમટા ંસિકટાિી ઓળખ)નટા ંપટાનટા ંપિ જુઓ. 

સલુિ પટારકિંર પિવમ્
જો તમે સલુિ પટારકિંર પિવમ્ મટા્ે લટા્યક બનો, તો તમને તે વવનટા મલૂ્યે અદટા કિવટામટા ંઆવશ.ે તમે 
એવટા કોઈ પણ વટાહનમટા ંઉપ્યોર કિી શકો છો કે જેમટા ંતમે મસુટાફિી કિી િહ્ટા હો. તમે જે વટાહનમટા ંહો 
તેને જ્યટાિે વનરદટિષ્ સલુિ પટારકિંરની જગ્યટામટા ંપટાક્ય કિવટામટા ંઆવયુ ંહો્ય ત્યટાિે એ બટાબતેની ખટાતિી કિો કે 
પિવટાનરી જોઈ શકટા્ય તેવી િીતે પ્રદવશશિત કિવટામટા ંઆવી છે. સલુિ પટારકિંર પિવમ્ મટા્ે લટા્યક બનવટા 
મટા્ે તમે મ્યટા્યરદત પ્રમટાણમટા ંફિી શકો છો અને/અથવટા તમટાિે ફિવટા મટા્ે સહટા્યની જરૂિ છે, તમે રિંીિ 
ફેફસટાની અથવટા રૂવધિટાભિસિણ તતં્ને લરતટા િોરથી પીરડત છો, તમટાિે પટૉ ્્યબલ ઑક્સજન (ફેિવી 
શકટા્ય તેવો પ્રટાણવટાય)ુની જરૂરિ્યટાત છે અથવટા તમે નબળી દૃકષ્ ધિટાવો છો એ મજુબનુ ંતમટાિટા આિોગ્ય 
વ્યવસટા્યી દ્ટાિટા તમે તબીબી િીતે પ્રમટાભણત હોવટા જોઈએ. તમે એવી કટા્યમી પિવમ્ (પિવટાનરીપત્) 
મટા્ે પણ અિજી કિી શકો છો કે જે પટાચં વષ્ય સધુી ્યથટાથ્ય છે અથવટા તો એવી હરંટામી પિવમ્ 
(પિવટાનરીપત્) કે જે એક વષ્ય સધુી ્યથટાથ્ય છે.

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-800-387-3445 
www.ontario.ca/accessibleparking

http://www.drivetest.ca
http://www.ontario.ca/accessibleparking
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જો તમે હોમ ઍનડ વીઇકલ મટૉરડરફકેશન પ્રોગ્ટામ (ઘિ અને વટાહનમટા ંફેિફટાિ કિવટા મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ) વવશ ે
વધ ુજાણવટા મટારતટા હો, તો કૃપટા કિીને આ મટાર્યદશ્યકનટા ંનટાણટા ંવ્યવસથટા વવિટારમટા ંજુઓ.

ડ્ટાઈવવંરનટા ંવવકલપો
જો તમે એક પરિપકવ ડ્ટાઈવિ હો, તો કદટાચ એવો સમ્ય આવી શકે છે કે જ્યટાિે તમટાિે તમટાિટા ડ્ટાઈવવંર 
બટાબતે મ્યટા્યદટા મકૂવટાનુ ંઅથવટા કદટાચ સપંણૂ્યપણે ડ્ટાઈવવંર બધં કિવટા અંરે વવચટાિવુ ંપડશ.ે લેવટા મટા્ેનો 
કદટાચ આ કર્ન વનણ્ય્ય હોઈ શકે છે કટાિણ કે તમે તમટાિી સવતતં્તટા ગમુટાવશો અને અન્યોં પિ બોજ 
બનશો એવો તમને િ્ય લટારી શકે છે. તમટાિી ભચંતટાઓ વવશ ેતમટાિટા કુટંુબ, વમત્ો અને તમટાિટા ડટૉ્્િ 
સટાથ ેવટાત કિવટા મટા્ે રિિટાશો નહીં. એ બટાબતેની ખટાતિી કિો કે તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંઉપલબધ 
ડ્ટાઈવવંરનટા ંવવકલપો વવશ ેતમે સમુટારહતરટાિ છો. તમટાિે જ્યટાિે કટાપ મકૂવો પડશ ેઅને છેવ્ે ડ્ટાઈવવંર બધં 
કિવુ ંપડશ ેએવટા આરળ આવનટાિટા સમ્ય અંરે આરોતરંુ આ્યોજન કિો.

ચેતવણી મટા્ેનટા ંભચહ્ો
એવટા ંભચહ્ોને ઓળખવી કટાઢવટા જરૂિી છે કે જેનટાથંી કદટાચ હવ ેતમે એક સિુભક્ત ડ્ટાઈવિ નહીં િહી શકો. 
અહીં એવી થોડી બટાબતો આપી છે કે જેનટાથંી તમટાિે સચેત થવુ ંજોઈએઃ

• શુ ંવટાહન ચલટાવતી વખતે તમે રિિટા્ અનિુવો છો?

• શુ ંઅન્ય ડ્ટાઈવિો ભ ૂરંળટાનો અવટાજ અવટાિનવટાિ ક્યટા્ય કિે છે?

• શુ ંતમે કટાિનટા ંઅનેક નટાનટા અકસમટાતો સજ્યટા્ય છે તેમજ અનેક વટાિ અકસમટાતો સહજેમટા ંથતટા િહી ર્યટા 
હો્ય એવુ ંબનયુ ંછે?

• શુ ંકુટંુબ અથવટા વમત્ો તમટાિટા ડ્ટાઈવવંર બટાબતે ભચંવતત છે?

• શુ ંતમટાિટા બટાળકો તમે કટાિ ડ્ટાઈવ કિો એ મટા્ે તમટાિટા પિ વવશ્વટાસ મકેૂ છે?

• જ્યટાિે કટાિમટા ંતમટાિટા પતુ્ કે પતુ્ીનટા ંબટાળકો હો્ય છે ત્યટાિે શુ ંતમટાિટા બટાળકો તમને કટાિ ચલટાવવટા દે 
છે?

• ડ્ટાઈવવંર કિતી વખતે શુ ંતમે ક્ટાિે્ય ખોવટાઈ ર્યટા હો અથવટા તમે ક્ટા ંજતટા હતટા એ ભલૂી ર્યટા હો 
એવુ ંક્ટાિે્ય બનયુ ંછે?

વવકલપો
ડ્ટાઈવવંરનટા ંવવકલપો અનેક છે. અહીં વવચટાિ કિવટા લટા્યક કે્લટાક વવકલપો આપ્યટા છેઃ

• બસો, ્ૅક્સઓ અને અન્ય પ્રકટાિનટા ંસટાવ્યજવનક પરિવહન

• એવટા વમત્ો અને પટારિવટારિક સભ્યો હોવટા કે જે તમને વટાહન ચલટાવીને લઈ જા્ય

• એવુ ંવટાહન િટાખવુ ંકે જેનટા વડે અન્યોં તમને વટાહન ચલટાવીને લઈ જા્ય

• વરિષ્ વનવટાસસથટાનો અને અન્ય જૂથો પટાસેથી મટારણી થવટાથી સવુનવચિત વરૅન/બસ વપક-અપ (મથક)

• વપ્રપેઈડ (અરટાઉથી ચકૂવલેટા) ્ૅક્સનટા ંવટાઉચિો

• ચટાલવું

• એવી વટૉલન્ીિ ડ્ટાઈવિ સવવશિવસઝ (સવ્યસંેવક તિીકે વટાહન ચલટાવનટાિટાઓની સેવટા) કે જે તમટાિટા 
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ક્ેત્મટા ંઉપલબધ હોઈ શકે છે.

તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંએવી સસંથટાઓને શોધવટા મટા્ે કે જે વરિષ્ો મટા્ે વટાહનવ્યવહટાિની સેવટાઓ પિૂી 
પટાડતી હો્ય 2-1-1 કટૉલ કિો અથવટા www.211ontario.ca ની મલુટાકટાત લો.

વટાહનોની ખિીદી કિવી અથવટા વચેટાણ કિવું
યઝુડ વીરહકલ ઇનફમષેશન પરૅકેજ (ઉપ્યોર કિટા્યેલ વટાહન મટા્ેની મટારહતીનુ ંપરૅકેજ) (ય.ુ
વી.આઈ.પી.)
ઑન્ટારિઓમટા ંદિ વષષે એક વમભલ્યનથી પણ વધટાિે ઉપ્યોર કિટા્યેલ વટાહનો મટાભલકી બદલે છે. સટાિટા 
મટારહતીસિિ વનણ્ય્ય લેવટામટા ંગ્ટાહકોની મદદ કિવટા મટા્ે, વચેનટાિે ય.ુવી.આઈ.પી. પરંુૂ પટાડવુ ંજ જોઈએ. 
તમટામ સવવશિસઑન્ટારિઓની ડ્ટાઈવિ ઍનડ વીઇકલ લટાઈસનસ ઇસયઈૂંર ઑરફસીઝ (ચટાલક અને વટાહન 
મટા્ેનો પિવટાનો અદટા કિી િહ્ટા હો્ય તેવટા ંકટા્યટા્યલ્યો)મટાથંી ય.ુવી.આઈ.પી. ઉપલબધ છે.

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-800-387-3445 
www.ontario.ca/UsedVehicle

જાહિે વટાહનવ્યવહટાિ
ઘણટા ંસમદુટા્યો બસ સેવટા અને વવશવેષત આવવટા-જવટા મટા્ેની સેવટાઓ પ્રદટાન કિે છે. ્ોિોન્ોમટા ંવીલ-
રિટાનસ, ઓટ્ટાવટામટા ંપરૅિટા રિટાનસપો અને વવનડસિ હકૅનડ-રેિચનઝ્ જેવી વવશેવષત સેવટાઓ એવટા નટાનટા ંવટાહનોનો 
ઉપ્યોર કિે છે કે જે રવતશીલતટા ઉપકિણોનો ઉપ્યોર કિતટા વ્યક્તઓ, જેમ કે પવૈડટાવંટાળી ખિુશીઓ અને 
સકૂ્ િો, મટા્ે ભલફ્ અથવટા ઢોળટાવવટાળટા તવૈ્યટાિ કિેલટા મટાર્ય સટાથ ેસસુજજ છે. કે્લટાક સમદુટા્યો બન્ને 
વનવચિત અને સટાનકુળૂ મટારષો પિ સપંણૂ્ય સલુિ બસોનો ઉપ્યોર કદટાચ કિી શકે છે.

તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંજાહિે વટાહનવ્યવહટાિ સેવટાઓ વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ેવ 2-1-1 પિ કટૉલ કિો અથવટા 
www.211ontario.caની મલુટાકટાત લો.

વટૉલન્િી ડ્ટાઈવસ્ય (સવ્યસંેવક તિીકે વટાહન ચલટાવનટાિટાઓ)
િેડ ક્રટૉસ, તમટાિટા િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ)ની શટાખટા અથવટા ઓલડિ 
એડલ્ સેન્િ (જૂનુ ંવ્યસક કેંદ્) મટાિફતે વટૉલન્ીિ ડ્ટાઈવિ સવવશિવસઝ (સવ્યસંેવક તિીકે વટાહન 
ચલટાવનટાિટાઓની સેવટા) કદટાચ તમટાિટા ક્ેત્મટા ંઉપલબધ હોઈ શકે છે.

જી.ઓ. રિટાચનઝ્ (જી.ઓ. આવવુ-ંજવુ)ં
જી.ઓ. રિટાચનઝ્ (જી.ઓ. આવવુ-ંજવુ)ં એ એક એવી પ્રટાદેવશક સટાવ્યજવનક આવવટા-જવટાની સેવટા છે કે જે 
ગે્્િ ્ોિોન્ો એરિઆ અને હવૅમલ્નને સેવટા આપે છે, જેમટા ંમટારષો ગે્્િ રોલડન હટૉસ્યશનૂી એકબટાજુથી 
બીજી બટાજુ સધુી વવસતિણ પટામ્યટા ંછે. જી.ઓ. રેિચનઝ્ (જી.ઓ. આવવુ-ંજવુ)ંન ુ ંિટાડુ ંમસુટાફિી કિેલ 
અંતિદી્ જુદંુજુદંુ હો્ય છે. 65 અથવટા તેથી વધ ુમો્ી વ્યનટા ંવરિષ્ો વન્યવમત પખુતવ્યનટા ંિટાડટા કિતટા ં

http://www.211ontario.ca
http://www.ontario.ca/UsedVehicle
http://www.211ontario.ca
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અડધટા િટાડટામટા ંમસુટાફિી કિી શકે છે. વરિષ્ો મટા્ે એક-સવટાિીની ર્રક્ો અને ડે (રદવસનટા સમ્ય મટા્ેનટા)ં 
પટાસ ઉપલબધ છે. જે મસુટાફિો રવતશીલતટા ઉપકિણોનો ઉપ્યોર કિતટા હો્ય અથવટા સ્ેપ-ફ્ી એકસેસ 
(મફતમટા ંઅંદિ પ્રવેશીને પ્રવટાસ કિો)ને પસદં કિતટા ંહો્ય તેઓ મટા્ે મો્ટા િટારનટા ંજી.ઓ. સ્ેશનો સલુિ 
છે.

1-888-GETONGO (438-6646) 
TTY: 1-800-387-3652 
www.gotransit.com

સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે
વે્િન ગ્રૅરફક લટાઈસનસ પલે્ (સેવટાવનવતૃિ સવૈવનક મટા્ે ભચત્વટાળી પિવટાનો ધિટાવતી 
તખતી)
આ લટાઈસનસ પલે્ એવટા પટાત્ સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકો મટા્ે ઉપલબધ છે કે જેની સેવટાને િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન 
લીજન (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ) દ્ટાિટા પ્રમટાભણત કિવટામટા ંઆવી છે. વે્ િન પલે્ એભલજજભબભલ્ી 
સર્ટિરફકેશન (સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકની તખતી મટા્ેની પટાત્તટાનુ ંપ્રમટાણીકિણ)ને પ્રટાપત કિવટા મટા્ે કોઈ પણ 
સવવશિસઑન્ટારિઓ કેંદ્ની મલુટાકટાત લો અથવટા www.ontario.ca/customplates પિ મલુટાકટાત લો.

િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન લીજન (િટૉ્યલ કૅનેરડ્યન વવિટારી્ય દળ) - ઑન્ટારિઓ પ્રટૉવવકનશ્યલ કમટાનડ 
(ઑન્ટારિઓમટા ંપ્રટાતંી્ય આદેશ) 
905-841-7999 
www.on.legion.ca

http://www.gotransit.com
http://www.ontario.ca/customplates
http://www.on.legion.ca
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9 મખુ્ય સપંકષો
ઑન્ટારિઓની સિકટાિ
વસવન્યસ્ય ઈનફોલટાઈન 
1-888-910-1999 
TTY: 1-800-387-5559

વરિષ્ો મટા્ે અથવટા પ્રકટાશનો મટા્ેની િલટામણો કિવટા મટા્ે ઑન્ટારિઓની સિકટાિનટા ંકટા્ય્યક્રમો અને 
સેવટાઓ વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે વસવન્યસ્ય ઈનફોલટાઈનનો સપંક્ય કિો.

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-800-267-8097 
TTY: 1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

સવવશિસઑન્ટારિઓ એક જ સથળ પિ ઑન્ટારિઓની સિકટાિની વ્યટાપક શ્ેણીમટા ંમટારહતી પિૂી પટાડે છે. તમે 
સવવશિસઑન્ટારિઓ કેંદ્ કસથત મટારહતીની પહોંચને ઑનલટાઈન, ્ેભલફોન દ્ટાિટા અથવટા વ્યક્તરત િીતે 
મેળવી શકો છો.

સવવશિસઑન્ટારિઓ પબબલકેશનસ 
1-800-668-9938 
TTY: 1-800-268-7095 
www.ontario.ca/publications

ઑન્ટારિઓની સિકટાિનટા પ્રકટાશનોનો ઑડ્યિ આપવટા મટા્ે સવવશિસઑન્ટારિઓનો સપંક્ય કિો.

કમયવૂન્ી કૅિ ઍ્સેસ સેન્િ (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) (સી.સી.એ.સી.) 
310-CCAC (310-2222) 
www.healthcareathome.ca

તમટાિટા સમદુટા્યમટા ંઉપલબધ ઘિ અને સમદુટા્ય સિંટાળનટા ંવવકલપો વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે સી.સી.એ.સી.નો 
સપંક્ય કિો.

્ેલીહલેથ ઑન્ટારિઓ 
1-866-797-0000 
TTY: 1-866-797-0007

સટામટાન્ય સવટાસ્થ્યની મટારહતી અને ખટાનરી સવટાસ્થ્યની સલટાહ મટા્ે ્ેલીહલેથ ઑન્ટારિઓને કટૉલ કિો. આ 
સેવટા રદવસમટા ં24 કલટાક, સપતટાહનટા ંસટાત રદવસ ઘણીબધી િટાષટામટા ંઉપલબધ છે. 

વવક્્મ સપો ્્ય  લટાઈન (િોર બનનટાિટાઓને ્ેકો આપવટા મટા્ેની લટાઈન) 
1-888-579-2888 
www.ontario.ca/bfbj
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વવક્્મ સપો ્્ય  લટાઈન એક એવી પ્રટાતંિિમટા ંફેલટા્યેલ, બહિુટાષી, ્ટૉલ-ફ્ી ઈનફટૉમષેશન લટાઈન છે કે જે 
ગનુટાનો િોર બનેલટાઓને વ્યટાપક પ્રમટાણમટા ંસેવટાઓ પિૂી પટાડે છે. 

ઇમજિનસી મરૅનેજમેન્ ઑન્ટારિઓ (ઑન્ટારિઓમટા ંઅચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેનુ ંવ્યવસથટાપન) 
1-888-795-7635 
www.ontario.ca/beprepared

અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા બટાબતેની ્યોજનટા વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે ઇમજિનસી મરૅનેજમેન્ ઑન્ટારિઓ 
(ઑન્ટારિઓમટા ંઅચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેનુ ંવ્યવસથટાપન)નો સપંક્ય કિો.

ઑરફસ ઑફ ધ પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (જાહિે સિંક્ક અને વનવધિક્કનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) 
1-800-366-0335 
www.ontario.ca/rvm

ઑરફસ ઑફ ધ પબબલક રટારડટિઅન ઍનડ રિસ્ી (જાહિે સિંક્ક અને વનવધિક્કનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) અમકુ ચોક્સ 
ખટાનરી વ્યક્તઓ અને સપંદટાઓનટા ંકટાનનૂી, વ્યક્તરત અને નટાણટાકંી્ય િસોનુ ંિક્ણ કિે છે.

ઓમબડસમરૅન ઑન્ટારિઓ 
1-800-263-1830 
TTY: 1-866-411-4211 
www.ombudsman.on.ca

ઑન્ટારિઓનો ઓમબડસમરૅન પ્રટાતંી્ય સિકટાિની સેવટાઓ વવશનેી ફરિ્યટાદો લોકો પટાસેથી સવીકટાિે છે અને 
જ્યટાિે પણ શક્ બને ત્યટાિે તેનો ઉકેલ લટાવ ેછે.

કૅનેડટાની સિકટાિ
સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-O-કૅનેડટા 
(1-800-622-6232) 
TTY: 1-800-926-9105 
www.servicecanada.gc.ca

પેનશન પ્રોગ્રૅમસ –સવવશિસ કૅનેડટા 
1-800-277-9914 
TTY: 1-800-255-4786

સમવટા્યી સિકટાિ દ્ટાિટા પ્રદટાન કિવટામટા ંઆવતટા કટા્ય્યક્રમો અને સેવટાઓ વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે સવવશિસ 
કૅનેડટાનો સપંક્ય કિો.

સથટાવનક સિકટાિ
211 ઑન્ટારિઓ 
www.211ontario.ca

તમટાિટા ક્ેત્મટા ંસમદુટા્ય અને સટામટાજજક સેવટાઓ વવશ ેવધ ુજાણવટા મટા્ે 2-1-1 પિ કટૉલ કિો. સેવટાઓ 
વવનટા મલૂ્યે છે, ખટાનરી છે અને રદવસમટા ં24 કલટાક, સપતટાહનટા સટાત રદવસ 150થી વધ ુિટાષટાઓમટા ં
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ઉપલબધ છે.

એસોવસએશન ઑફ મયવુનવસપટાભલ્ીઝ ઑફ ઑન્ટારિઓ (એ.એમ.ઓ.) (ઑન્ટારિઓમટા ંનરિપટાભલકટાઓનુ ં
મડંળ) 
www.yourlocalgovernment.com

તમટાિટા ક્ેત્મટા ંઉપલબધ નરિપટાભલકટાઓની સેવટા અને કટા્ય્યક્રમો વવશ,ે જેમટા ંવરિષ્ોની સેવટાઓ, સવટાસ્થ્ય 
અને તદુંિસતીનટા ંકટા્ય્યક્રમો, આવટાસન સેવટાઓ, મનોિંજન, લોક સવટાસ્થ્ય અને સટામટાજજક સહટા્યનો પણ 
સમટાવશે થટા્ય છે, વધ ુજાણવટા મટા્ે એસોવસએશન ઑફ મયવુનવસપટાભલ્ીઝ ઑફ ઑન્ટારિઓ (એ.એમ.ઓ.) 
(ઑન્ટારિઓમટા ંનરિપટાભલકટાઓનુ ંમડંળ)ની વબેસટાઈ્ની મલુટાકટાત લો.

સમદુટા્યની સિુક્ટા
કોઈપણ અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટાની પરિકસથવતમટા ંજ્યટાિે પણ પોભલસ, આર અથવટા ઍમબયલુનસ 
(ઘટા્યલ કે મટાદંટાને લઈ જવટાનુ ંવટાહન) મટા્ેની સહટા્યની જરૂિ પડે ત્યટાિે 9-1-1 પિ કટૉલ કિો.

ક્રટાઈમ સ્ટૉપસ્ય 
1-800-222-TIPS (8477) 
www.canadiancrimestoppers.org

ગનુો અથવટા સિંવવત ગનુટા મટા્ે અજ્ટાતરૂપે જાણ કિવટા મટા્ે ક્રટાઈમ સ્ટૉપસ્યને કટૉલ કિો.

કૅનેરડ્યન ઍકન્-ફ્ટૉડ કટૉલ સેન્િ (કૅનેડટાનુ ંછેતિવપંડી વવિોધી ફોન કિવટા મટા્ેનુ ંકેંદ્)

1-888-495-8501 
www.antifraudcentre.ca

છેતિવપંડી વવશ ેજાણ કિવટા મટા્ે અથવટા છેતિવપંડીને િોકવટા વવશે વધ ુજાણવટા મટા્ે કૅનેરડ્યન ઍકન્-ફ્ટૉડ 
કટૉલ સેન્િ (કૅનેડટાનુ ંછેતિવપંડી વવિોધી ફોન કિવટા મટા્ેનુ ંકેંદ્)નો સપંક્ય કિો. 
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10 ઑન્ટારિઓમટા ંસિકટાિી આઈ.ડી.
ઑન્ટારિઓ સિકટાિની ઓળખ વવષેવવશનેી સટામટાન્ય મટારહતી મટા્ેઃ

સવવશિસઑન્ટારિઓ 
1-800-267-8097 
TTY: 1-800-268-7095 
www.serviceontario.ca

ઑન્ટારિઓ ફો્ો કટાડ્ય
આ વટૉલે્-કદનુ ંપત્ક એવટા ઑન્ટારિઓનટા લોકો મટા્ે સિકટાિ દ્ટાિટા બહટાિ પટાડવટામટા ંઆવલે ઓળખ પિૂી 
પટાડે છે કે જેઓ પટાસે વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો નથી, જેનટાથી તેઓ મટા્ે મસુટાફિી, બરૅનક એકટાઉન્ 
(બરૅનક ખટા્ ુ)ં ખોલટાવવુ ંઅને એવી પ્રવવૃતિઓમટા ંિટાર લેવટાનુ ંજેમટા ંસતિટાવટાિ ઓળખ જરૂિી હો્ય એવટા ંકટામો 
કિવટાનુ ંએકદમ સહલેુ ંબની જા્ય છે. ઑન્ટારિઓ ફો્ો કટાડ્ય મટા્ેની અિજી કિવટા મટા્ે, તમટાિે 16 અથવટા 
વધ ુવષ્યની વ્યનુ ંહોવુ ંજોઈએ તેમજ ઑન્ટારિઓનટા ંડ્ટાઈવવંર ન કિતટા હો તેવટા વનવટાસી હોવુ ંજોઈએ. આ 
પત્ક કટા્યદેસિ પટાચં વષ્ય મટા્ેનુ ંછે. વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને www.ontario.ca/photocard ની 
મલુટાકટાત લો.

વટાહન ચટાલક મટા્ેનુ ંલટાઈસનસ
ઑન્ટારિઓ વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો એ તમટાિો પિુટાવો છે કે તમે મો્િ વટાહન ડ્ટાઈવ કિવટા મટા્ે 
અવધકૃત વ્યક્ત છો. તમે જ્યટા ંપણ ડ્ટાઈવ કિો ત્યટા ંતમટાિે તેને સટાથ ેિટાખવુ ંજોઈએ. આ વટૉલે્-કદનુ ં
પત્ક તમટાિો રડજજ્ટાઈઝડ ફો્ો અને સહી ધિટાવ ેછે. વધ ુજાણવટા મટા્ે, કૃપટા કિીને www.ontario.ca/
page/renew-drivers-licence ની મલુટાકટાત લો. 

એનહટાનસડ ડ્ટાઈવસ્ય લટાઈસનસ (વવસ્તૃ કિટા્યેલ લટાઈસનસ)
જ્યટાિે તમે િોડ અથવટા પટાણી દ્ટાિટા મસુટાફિી કિી િહ્ટા હો ત્યટાિે એનહટાનસડ ડ્ટાઈવસ્ય લટાઈસનસ (વવસ્તૃ 
કિટા્યેલ લટાઈસનસ) કૅનેડટા અને યનુટાઈ્ેડ સ્ેટસ વચચે એક પ્રવટાસનટા દસતટાવજે તિીકે કટામ કિે છે. તે 
હવટાઈ મટારષે યનુટાઈ્ેડ સ્ેટસમટા ંદટાખલ થવટા મટા્ે ઉપ્યોર કિી શકટા્ ુ ંનથી. વધ ુજાણવટા મટા્ે, કૃપટા 
કિીને www.ontario.ca/driving-and-roads/enhanced-drivers-licence ની મલુટાકટાત લો.

ઑન્ટારિઓ હલેથ ઈન્શ્યટૉિનસ પલટાન (ઓ.એચ.આઈ.પી.) (ઑન્ટારિઓ સવટાસ્થ્ય વીમટા 
્યોજનટા) હલેથ કટાડ્ય (સવટાસ્થ્ય પવત્કટા)
ઑન્ટારિઓનટા ંવનવટાસીઓ પટાસે એવુ ંકટા્યદેસિનુ ંઑન્ટારિઓ હલેથ કટાડ્ય (ઑન્ટારિઓમટા ંસવટાસ્થ્ય પવત્કટા) 
એ દશટા્યવવટા મટા્ે હોવુ ંજોઈએ કે તેઓ ઓ.એચ.આઈ.પી. દ્ટાિટા ચકૂવટાતી સવટાસ્થ્ય સિંટાળ સેવટાઓ મટા્ે 
હકદટાિ છે. એ શિતે કે પત્ક કટા્યદેસિનુ ંછે અને તમે તેને ધિટાવો છો. તમે વીમો ઉતિટાવલે સવટાસ્થ્યની 
સેવટાઓ સધુીનો પ્રવશે પ્રટાપત કિવટા મટા્ે કટા ંતો ફો્ો હલેથ કટાડ્ય (ફો્ો સવટાસ્થ્ય પવત્કટા) અથવટા તો લટાલ 
અને શ્વતે સવટાસ્થ્ય પવત્કટા સવીકટા્ય્ય છે. તમટાિટા સવટાસ્થ્ય પવત્કટાનો ઉપ્યોર મટાત્ સવટાસ્થ્ય સિંટાળ સેવટાઓ 
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સધુીની પહોંચ મેળવવટા મટા્ે જ છે. તમટાિટા કટાડ્યને અથવટા તમટાિટા સવટાસ્થ્ય પવત્કટા નબંિ કોઈપણ 
વ્યક્તને બતટાવશો નહીં કે આપશો નહીં વસવટા્ય કે સવટાસ્થ્ય સિંટાળને પિૂી પટાડનટાિટાઓને જ્યટાિે તમે 
તેઓની સેવટા પ્રટાપત કિો ત્યટાિે અથવટા તો વમવનકસરિ ઑફ હલેથ ઍનડ લટૉનર-્મ્ય કેઅિ (સવટાસ્થ્ય અને 
લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ મટા્ેનુ ંકટા્યટા્યલ્ય)ને બતટાવવટાનુ ંહો્ય. વધ ુમટારહતી મટા્ે, કૃપટા કિીને www.ontario.
ca/healthcard ની મલુટાકટાત લો.

તમટારંુ સિનટામુ ંબદલવટા મટા્ે તમટાિટા સિનટામટામટા ંફેિફટાિ અંરે સિકટાિને જાણ કિવટા મટા્ે ઑન્ટારિઓનુ ં
ઑનલટાઈન સકંભલત સિનટામટાનંો ફેિફટાિ એ એક ઝડપી અને સહલેો મટાર્ય છે. મટારહતીને મટાત્ એક જ વટાિ 
દટાખલ કિી શકટા્ય છે અને તમે એ પસદં કિી શકો છો કે એવટા ંક્યટા ક્યટા મતં્ટાલ્યો છે જેને તમે ફેિફટાિ 
સદંિષે જાણ કિવટા ઇચછો છો. આમટા ંતમટાિો વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો અથવટા વટાહનની નોંધણી, 
સવટાસ્થ્ય પવત્કટા અથવટા આઉ્ડોસ્ય કટાડ્યનો સમટાવશે થટા્ય છે. તમે ઘિ છોડો એ પહલેટા ંકૃપટા કિીને તમટારંુ 
સિનટામુ ંબદલશો નહીં. 

આ ઑનલટાઈન સેવટા સધુી પહોંચવટા મટા્ે, કૃપટા કિીને આની મલુટાકટાત લો 
www.ontario.ca/addresschange.
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11 અનકુ્રમભણકટા
9-1-1 65

A
Aboriginal Artists in Schools (શટાળટામટા ંમળૂ વનવટાસી કલટાકટાિો) 12
Accessible Parking Permit (સલુિ પટારકિંર પિવમ્) 80
Adult Day Programs (પખુતવ્યનટા ંરદવસનટા કટા્ય્યક્રમો) 44
Adult Lifestyle Communities (પખુતવ્યની જીવનશવૈલીનટા ંસમદુટા્યો) 50
Advance Care Planning (અરટાઉથી સિંટાળ લેવટાનુ ંઆ્યોજન) 72
Advocacy Centre for the Elderly (વ્યસકો મટા્ે તિફેણકટાિી વલણ ધિટાવ્ ુ ંકેંદ્) 68
Alternatives to Driving (ડ્ટાઈવવંરનટા ંવવકલપો) 81
Ambulance Services (વટાવષશિક ઘ્નટાઓ) 37
ARCH Disability Law Centre (એ.આિ.સી.એચ. અક્મતટા કટાનનૂી કેંદ્) 69
Assisted Living Program for Aboriginals 
     (મળૂ વનવટાસી આરદવટાસીઓ મટા્ે સહટા્ય કિટા્યેલ વસવટા્નો કટા્ય્યક્રમ) 55
Awards Honouring Seniors (વરિષ્ોનટા મટાનમટા ંપિુસકટાિો) 10

B
Benevolent Funds (પિોપકટાિ મટા્ેનુ ંિડંોળ) 26
Bone Mineral Density Testing (અકસથ ખવનજ ઘનતવ પિીક્ણ) 30
Bureau of Pensions Advocates (વનવવૃતિવતેન મટા્ેનટા ંસમથ્યનનુ ંકટા્યટા્યલ્ય) 25

C
Canada Pension Plan Retirement Pension 
     (વનવવૃતિ સમ્યે વનવવૃતિ-વતેન મટા્ે કૅનેડટાની વનવવૃતિ-વતેન ્યોજનટા) 22
     Disability Benefits (અક્મતટાનટા ંલટાિો) 22
     International Benefits (આંતિિટાષરિી્ય લટાિો)  23
     Pension Sharing (વનવવૃતિ-વતેનમટા ંફટાળે આવતી િકમ) 23
    Survivor Benefits (હ્યટાત હોવટાનટા ંલટાિો) 23
Canadian Anti-Fraud Centre (છેતિવપંડી-વવિોધી કેંદ્) 64
Canadian Mental Health Association Ontario 
     (ઑન્ટારિઓમટા ંકૅનેડટાનુ ંમટાનવસક સવટાસ્થ્ય મડંળ) 39
Caregiver Supportive Services (પટાલક મટા્ે મહતેલ આપવી) 44
Centre for Addiction and Mental Health (વ્યસન અને મટાનવસક સવટાસ્થ્ય મટા્ેનુ ંકેંદ્) 39
Client Intervention Services (ગ્ટાહક મટા્ે દિવમ્યટાનરીિી અને સહટા્યની સેવટાઓ) 44
ColonCancerCheck (મો્ટા ંઆંતિડટાનંી તપટાસ) 29
Community Care Access Centre (સમદુટા્યની સિંટાળ લેવટા મટા્ેનુ ંપ્રવશે કેંદ્) 27
Community Homelessness Prevention Initiative 
     (સમદુટા્યમટા ંઘિબટાિ વવનટાનટા ંહોવટામટાથંી િોકવટા મટા્ેની પહલે) 53



-92-

Community Legal Education Ontario (ઑન્ટારિઓમટા ંસમદુટા્ય મટા્ેનુ ંકટાનનૂી વશક્ણ) 69
Community Volunteer Income Tax Program 
     (સમદુટા્યનટા ંસવ્યસંેવક તિીકે આવકવેિટાનો કટા્ય્યક્રમ) 19
Compassionate Care Benefit Program (કરુણટામ્ય િીતેની સિંટાળનટા ંલટાિનો કટા્ય્યક્રમ) 16
Complex Continuing Care (ગ ૂચંવણિિી િીતે ચટાલ ુિખટા્યેલી સિંટાળ) 46
Computer Training (કમપય ૂ્ િ મટા્ેની તટાલીમ) 7
Congratulatory Messages (અભિનદંન પટા્વતટા સદેંશટાઓ) 8
ConnexOntario (કને્સઑન્ટારિઓ) 40
Continuing and Distance Education (ચટાલ ુઅને અંતિ વશક્ણ) 7
Contracts (કિટાિો) 61
Co-operative Housing (સહકટાિી આવટાસ) 53
Courses for Mature Drivers (વ્યસક વટાહન ચલટાવનટાિટાઓ મટા્ેનટા ંઅભ્યટાસક્રમો) 79

D
Death Out of Country (દેશ બટાહિ મતૃય)ુ 74
Death Registration and Certificate (મતૃયનુી નોંધણી અને પ્રમટાણપત્) 74
Diabetes (મધપુ્રમેહ) 29
Diabetic Testing Agents (મધપુ્રમેહનટા પિીક્ણ મટા્ેનટા ંએજનટસ) 36
Dietitians of Canada (કૅનેડટાનટા ંઆહટાિશટાસ્તી) 42
Disability Pensions and Awards for Veterans 
     (સેવટાવનવતૃિ સવૈવનકને અક્મતટા મટા્ે વનવવૃતિ-વતેનો અને ઇનટામો) 25
Door-to-Door Salespeople (ઘિે-ઘિે ફિવટાવટાળટા વવક્ર્યકમલીઓ) 61
Driver Examination Centres (વટાહન ચટાલક મટા્ેની પિીક્ટાનટા ંકેંદ્ો) 80
Driver’s Licence Renewal (વટાહન ચટાલક મટા્ેનો પિવટાનો ફિી ચટાલ ુકિવો) 79

E
Eating Well with Canada’s Food Guide 
     (કૅનેડટાની ખોિટાક મટાર્યદવશશિકટાની મદદથી સટાિી િીતે ખટાવુ)ં 42
EatRight Ontario (ઈ્િટાઇ્ ઑન્ટારિઓ) 42
Elder Abuse (વડીલનો દુરુપ્યોર) 66
Elder Abuse Ontario (વડીલનો દુરુપ્યોર ઑન્ટારિઓ) 65
Elder and Youth Legacy Program (વડીલ અને યવુટા વટાિસટાનો કટા્ય્યક્રમ) 12
Emergency Preparedness (અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેની સજજતટા) 65
Emergency Response Service (અચટાનક આવલેી સકં્ટાવસથટા મટા્ેનટા ંપ્રવતિટાવની સેવટા) 44
Employment Insurance Benefits (િોજરટાિ વીમટાનટા ંલટાિો) 23
Employment Ontario (ઑન્ટારિઓમટા ંિોજરટાિ) 5
Employment Standards Act (િોજરટાિનટા ંધોિણોનો અવધવન્યમ) 6

F
Family Councils (કૌટંુભબક સવમવતઓ) 60
Family Medical Leave (પટારિવટારિક તબીબી િજા) 16
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Filing Your Tax Return (તમટારંુ આવકવેિટા પત્ક (કિની આકટાિણી કિવટા મટા્ે) િિવુ)ં 18
Finding a Health Care Provider (સવટાસ્થ્યની સિંટાળ પિૂી પટાડનટાિ વ્યક્તને શોધવી) 28
Fire Safety (આર લટારવટા સટામે સિુક્ટા) 66
Fishing and Hunting (મટાછલટા ંપકડવટા ંઅને વશકટાિ કિવો) 3
Foot Care Services (પરની સિંટાળ મટા્ેની સેવટાઓ) 44
Foreign Trained Professionals (વવદેશમટા ંતટાલીમ પટામેલટા વ્યવસટા્યીઓ) 7
Frauds and Scams (છેતિવપંડી અને કૌિટાડંો) 63
Friendly Visiting (લેવટાની સેવટાઓ) 44

G
GO Transit (જી.ઓ. આવવુ-ંજવુ)ં 82
Guaranteed Annual Income System (બટા્ંયધિીપવૂ્યકની વટાવષશિક આવક પધિવત) 21

H
HALCO – HIV & AIDS Legal Clinic (મટાનવમટા ંિોર પ્રવતકટાિની ખટામી કિતટા વવષટાણઓુ 
     અને પ્રટાપત કિટા્યેલ િોર પ્રવતકટાિની ખટામીનટા ંલક્ણોનો સમહૂ મટા્ેનુ ંકટાનનૂી ભચરકતસટાલ્ય) 69 
Healthy Homes Renovation Tax Credit (હલેથી હોમસનટા ંનવીનીકિણ મટા્ે કિ જમટા) 48
HIV Treatment (એચ.આઈ.વી. સટાિવટાિ) 31
Home and Vehicle Modification Program 
     (ઘિ અને વટાહનમટા ંફેિફટાિ કિવટા મટા્ેનો કટા્ય્યક્રમ) 25
Home Help Referral Services (ઘિમટા ંમદદ મટા્ે િલટામણ કિવટા મટા્ેની સેવટાઓ) 45
Home Maintenance and Repair Services (ઘિની જાળવણી અને સમટાિકટામનટા ંખચટા્યઓ) 45
Home Renovations/Condos/Moving (લેવટાની સેવટાઓ) 61

I
Identity Theft (ઓળખની ચોિી) 61
Immunizations (િોર-પ્રવતિક્ણો) 31
Independent Learning Centre (સવતતં્ િીતે અભ્યટાસ કિવટાનુ ંકેંદ્) 7
Inpatient and Outpatient Services at Hospitals 
     (હટૉકસપ્લોમટા ંઅંદિનટા ંદદદીઓ અને બહટાિનટા ંદદદીઓની સેવટાઓ) 38
Inspections of Long-Term Care Homes (લટૉનર-્મ્ય કૅિ હોમસનટા ંવનિીક્ણો) 59
Investment in Affordable Housing for Ontario 
     (ઑન્ટારિઓ મટા્ે પોસટા્ય તેવટા આવટાસનમટા ંિોકટાણ) 52

L
Landlord and Tenant Board (મકટાનમટાભલક અને િટાડતૂ મડંળ) 54
Last Post Fund (અંવતમ જગ્યટા મટા્ેનુ ંિડંોળ) 78
Law Society Referral Service (કટાનનૂી સમટાજમટા ંિલટામણ કિવટા મટા્ેની સેવટા) 68
Learning About Taxes Course (કિનટા ંઅભ્યટાસક્રમ વવશ ેશીખવુ)ં 19
Learning English or French (અંગે્જી અથવટા ફે્નચ શીખવુ)ં 11
Legal Aid Ontario (ઑન્ટારિઓમટા ંકટાનનૂી સહટા્ય) 68
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Life Lease Housing (આજીવન આવટાસન મટા્ે પ્ટા-કિટાિ કિવટા) 51
Lifelong Learning Plan (આજીવન વશક્ણ ્યોજનટા) 24
Long-Term Care Home Reports (લટાબંટારટાળટાની સિંટાળ િટાખવટા મટા્ેનટા ઘિનટા ંઅહવેટાલો) 59
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