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  کو بہتر بناتے ہوئےی خدمات تک رسائیحکومت ک
  ہےی چھت تلے ال رہکي خدمات ایکےدوباره اجراء ک  الئسنسوري کارڈ اور ڈرائلتھي حکومت ہیَ گنٹمک

 
 ٢٢ ء٢٠٠٩  یجوالئ          ںيخبر

  
 الئسنسروي کارڈ، ڈرائلتھي لوگ  اپنے ہدي رہنے والے مزںي مويروياس خزاں کے موسم سے شروع ہو کر انٹ

  گے۔ںي کر سکںيمرےيپھ ی ہکي اپنے اشني رجسٹری ککلي اور وہ
 

 و؛يري سروس انٹں،ي منوںي مہی کئاگلے
 مشترکہ دفاتر تک 300 کے  تمام نٹرزي سويريدفاتر سے سروس انٹ  OHIP 27 کو موجوده ی کارڈ تک رسائلتھي ہیاپن •

  گا۔الئےيپھ
  کرے گااي پر مہزنٹري  س300 خدمات کو تمام کلي اور وہوريڈرائ •
  پہنچائے گاکري کے سٹشني رجسٹرکلي دنوں کے اندر اندروہیآن الئن آرڈر کرنے والوں کو پانچ کاروبار •

 
 اور یہاتي  خاص طور پر د،ی گںي بہم پہنچائادهي اور زںي پہلے سے کہی عام خدمات تک رسائی کو گورنمنٹ کانلوگوںيلي تبدہي

 کے اندر ہوں ٹري کلوم10 سے نٹري سويري لوگ مشترکہ سروس انٹبي کے قرصدي ف95رہنے والے   ںي مويري کو۔  انٹزيونٹي کمیشمال
 گے۔

 
 حوالہ

 
 سے استعمال کرے اور اپنے موکلوں کو ی ڈالروں کو عقلمندکسي کہ حکومت انکے ٹںي رہنے والے توقع کرتے ہںي مويريانٹ"

 ہے تاکہ ی کر کے باہم اور مشترکہ کر رہکجاي خدمات کو ی اپنويريي۔  سروس انٹںي کرے جس کے وه مستحق ہايشاندار خدمات مہ
 " ہوں اور لوگوں کے لئے آسان ہوں۔ ںيکام جلد ہوں، دوستانہ انداز م

  خدماتی حکومتري  تکھڑ،  وزندريہر_  
 

 حقائق جلد
 

 ی ہکي خدمات ایک شنيرجسٹر کلي الئسنس اور وہوري کارڈ، ڈرائلتھي ہنٹري کے صرف دو سويري الحال، سروس انٹیف •
 ۔ںي کرتے ہشيچھت کےتلے پ

 ںي جائلي خدمات تک پھويري سروس انٹ163  سے 2 خدمات ی کی خدمات تک رسائی کارڈ کلتھي ہں،ي مزيونٹي کمیاتيدہ •
 ۔یگ

 ۔ی جائے گلي تک پھنٹرزي سويري سروس انٹ67  سے 6 یکارڈ خدمات تک رسائ لتھيہ ں،ي مزيونٹي کمیشمال •
 ۔ںي ہی جاتی کشي پر پٹي جو انٹرنںي صرف چند خمدات ہدي تجدی کارڈ کیروني اور بکٹيفي کا سرٹدائشي پ،یلي تبدںي مپتہ •

 
 ےي جانئديمز
 

  کے متعلقخدمات  ی کويري سروس انٹ
 
 جئےي تالش کجائے وقوع ني ترکي نزدیاپن
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