
 

 

 

 

ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਇੰਟ, 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਿਪਟਜ਼ਨਪਿਿ ਐਡਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਿਨ ਕੈਨੇਡਾ (CIC) ਦੁਆਰਾ ਗੈ੍ਰ-ਿਰਗ੍ਰਮ ਤਿਪਦਕ (ਟੀ ਬੀ) ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਨਗ੍ਰਾਨੀ ਹੇਠ 
ਰੱਪਿਆ ਪਗ੍ਆ ਹੈ।   
 

ਇਿ ਿਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਟੀ ਬੀ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ ੱਚ ਪਕਿੇ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਿ ਨਾਲ ਗੱ੍ਲ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੋ ੇਗ੍ੀ ਪਿਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਹੇਠ ਪਲਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਦਾਇਤ ਪਦੱਤੀ ਹੈ: 

 

1. ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ: 
 

 ਿੇ ਤੁਿੀਂ ਓਨਟਾਪਰਓ ਹੈਲਥ ਇੰਿੋਰੈਂਿ ਿਲਾਨ (OHIP) ਲਈ ਯੋਗ੍  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਪਕਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਅਿੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ, ਆਿਣਾ OHIP ਕਾਰਡ ਪਮਲਣ ਤੱਕ ਲੱਗ੍ਣ  ਾਲੇ 90 ਪਦਨ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਿ ਿੈਕੇਿ ਪ ੱਚਲੀ ਪਿਪਜ਼ਸ਼ਨ ਪਰਿੋਰਟ ਨ ੰ  ਭਰ ਾਓ।     
 

 ਿੇ ਤੁਿੀਂ ਓਨਟਾਪਰਓ ਹੈਲਥ ਇੰਿੋਰੈਂਿ ਿਲਾਨ (OHIP) ਲਈ ਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨਾਲ ਅਿੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਿ ਿੈਕੇਿ ਪ ੱਚਲੀ ਪਿਪਜ਼ਸ਼ਨ ਪਰਿੋਰਟ ਨ ੰ  ਭਰ ਾਓ। 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿ ਅਿੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿ ੇਗ੍ਾ।   

 

 ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ CIC ਪਚੱਠੀ ਉੱਤੇ urgent (ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ) ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ੍ੀ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਿੀਂ ਤਿਪਦਕ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਨਹ ਾਂ  ਪ ੱਚ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਿਿੀਨੇ ਆਉਣਾ, ਬੁਿਾਰ, ਿਾਂਿੀ ਿਾਂ ਿਾਂਿੀ ਨਾਲ ਿ ਨ 
ਪਨਕਲਣਾ ਿਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀਲ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨ ੰ  ਿੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਿ ਿੈਕੇਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਾਓ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿ ਅਿੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਿ ੇਗ੍ਾ।  

 

2. ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ: 
 

 ਿਾਰੇ ਦਿਤਾ ੇਿਾਂ ਦੀ ਕਾਿੀ ਰੱਿੋ   
 ਛੇ ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਪਿਪਜ਼ਸ਼ਨ ਪਰਿੋਰਟ ਭੇਿੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ CIC ਨ ੰ  ਿ ਚਤ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਿਾ ੇਗ੍ਾ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਪਦੱਤੀ ਿਾ ੇਗ੍ੀ। ਿੈਕਿ ਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੋ: 
 

                       ਫੈਕਸ            905-565-8428 

 

                       ਡਾਕ              Peel Public Health, TB Control Program 5th Floor 



 

 

                                            7120 Hurontario St. 

           PO Box 630 ROP Streetsville 

                                            Mississauga, ON L5M 2C1  

                                            

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਿਤਾ ਬਦਲ ਪਗ੍ਆ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਿੀਂ ਓਨਟਾਪਰਓ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੀਲ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ 905-
791-7800, ਐਕਿਟੇਨਿਨ 2796 ਉੱਤੇ ਿੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਕੋਈ  ੀ ਿ ਾਲਾਂ ਦੇ ਿ ਾਬ ਲਈ ਇਿ ਿੈਕੇਿ ਪ ੱਚ ਿਾਮਲ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱ੍ਤਰੀ ਦੇਿੋ ਿਾਂ peel-stoptb.ca ਤੇ ਿਾਓ।    
 

ਿੱਚੇ ਪਦਲੋਂ , 
 

ਿੀਲ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ  

ਟੀ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਿਰੋਗ੍ਰਾਮ   

http://www.peel-stoptb.ca/

