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 کّور  یلتھہ طلباء کا یزاوورس

 یکا یک یزاتو آپ کے و یںطالب علم ہ یکملک سے آئے ہوئے ابیرون پر  یزاواسٹوڈنٹ  یعارض یکآپ ا اگر

اوورسیز اسٹوڈنٹ ہیلتھ ۔ یںکے حامل رہ یمہب یمناسب صحت ی مّدت کے دورانک ےیزواپنے ہے کہ آپ  یہشرط 

 ۔ےہکیا جاتا شمار بیمہ کے اعتبار سے مناسب  یمہب ی( صحتOverseas Student Health Cover - OSHC)کّور 

طبی ضرورت پڑنے پر موجود ہونے کے دوران آسٹریلیا میں کو طالب علموں  یاالقوام ینب کّورقسم کا  اس

 اور محدود یمبولینسا یںم OSHC ۔میں مدد دیتا ہےو پورا کرنے بھال کے اخراجات ک یکھد یںہسپتال ماخراجات اور 

 شامل ہے۔ یبھکّور کا  ادویات

 یممق یںم یلیاپر آسٹر یزاواسٹوڈنٹ  یکسے ا ینڈل یوزین یا یاٹل ینیا،سلوو یلجیم،ب یدرلینڈز،ن یڈن،سو ،یوکےآپ  اگر

انتظامات کے تحت ( reciprocal) متوازیتو آپ اپنے ملک کے آسٹریلیا کے ساتھ  صحت کی دیکھ بھال کے تو  یںہ

سے تعلق  ینڈآئرلریپلک آف اور  امالٹ ینڈ،. جبکہ ناروے، فن لمیڈی کیئر کے لئے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔

 ۔ےکے تحت ایسا نہیں کرسکترکھنے والے طلباء اُن ممالک کے ساتھ معاہدوں 

سے  OSHCانتظامات کے تحت آپ کی میڈی کیئر کی اہلیت ( reciprocalصحت کی دیکھ بھال کے متوازی )

لینے کی ضرورت نہیں  OSHCاضافی ہوگی۔ میڈی کیئر تک متوازی رسائی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 

 ہے۔

انتظامات کرسکتے  یمنصوبوں کے تحت خصوص یکے طلباء اپنے قوم یلجیمناروے اور ب سویڈن،ہوسکتا ہے کہ 

 یتاکہ معلوم ہوسکے کہ اگر آپ پر خصوص یںکر یککے ساتھ چ Department of Home Affairs  - ںوہ

 ۔ںیہ یضرورت سے مستثن یک یدنےخر  OSHCآپ آیا ں اور یانتظامات الگو ہوتے ہ

 

OSHC  ہے؟کس چیز کا احاطہ کرتا 

OSHC ۔یںہ یتیمدد دکے اخراجات کی ادائیگی میں عالج  یہسپتال اور طب یسیاںپال 

جو  یں،صرف محدود فوائد الگو ہوتے ہلئے کے  ؤں دوالئے بھی ادائیگیاں ملتی ہیں لیکن  خدمات کے ایمبولینس

ساالنہ ہے )فیملی  300$دوا تک محدود ہیں اور انفرادی رکنیت کے لئے ان فوائد کی زیادہ سے زیادہ حد  یف $50

آپ کو اس صورت میں اپنی جیب سے بڑے اخراجات ادا کرنے ڑ سکتے ہیں  ۔ ہے( 600$رکنیت کے لئے یہ حد 

دسیوں  یں)سرطان( کا عالج،  جس م یضرورت ہو، خصوصا آنکولوج یآپ کو دواؤں پر منحصر عالج ک جب

 ہزاروں ڈالرز کا خرچ ہوسکتا ہے۔ 

 یذات یںمقدار م یلآالت قل یاور طبّ  یاتادو یاستعمال ک یے مسافروں کو اپنے فورداخل ہونے وال یںم آسٹریلیا
 Therapeutic Goods یےمعلومات کے ل یدہے۔ مز یجاسکت ید یاجازت بھ یساتھ النے ک یےاستعمال کے ل

ntering Australia and Personal Importation SchemeE—Administration website ۔یکھیںد 

OSHC یعموم ( عالجancillary ایکسٹراز کّور یا) یتھراپ یوفز یانظر  ،دانتوں ےیسج یکرت یںنہ یگیادائ یےکے ل 

سے اضافی فراہم کنندہ  OSHCضرورت ہے، تو آپ  یککّور یےوں کے لمعالج عالج یسے۔ اگر آپ کو اکے لئے

OSHC  آپ لے سکتے ہیں۔OSHC  سفر کا  یاالقوام ینببھی لے سکتے ہیں جیسے  یمہباضافی  یگردکے ساتھ ساتھ

 ۔ یمہب

 

 

 

 

 

 ہم سے رابطہ کریں

ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 
Canberra  ACT  2601 

 ہمارے دفاتر ان شہروں میں
 :ہیں

« Adelaide 

« Brisbane 

« Canberra 

« Melbourne 

« Perth 

« Sydney 

 

 

 ہیلتھ کّور طلباء کااوورسیز 

https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
http://www.ombudsman.gov.au/
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 سکتا ہوں؟ یدکہاں سے خر OSHC میں

OSHC  کش کی جاتی ہے۔ یہ پیشکش یشجانب سے پ یک بیمہ کاروںبعض مخصوص کیDepartment of Health  کے ساتھ ایک معاہدے

صرف  یکاروں ک یمہب یرجسٹرڈ صحتکی تحت کی جاتی ہے جس کا مقصد طلباء کو مناسب قیمت میں موزوں صحتی بیمہ فراہم کرنا ہے۔ 

 ۔ی ہےکرت یشکشپ یک OSHCتعداد  یلقل یکا

 بیمہ کار کی ویب سائٹ صحتی بیمہ کار

ahm OSHC ahmoshc.com 

BUPA Australia overseasstudenthealth.com 

Medibank Private medibank.com.au 

NIB OSHC nib.com.au 

Allianz Global Assistance (Lysaght Peoplecare) allianzassistancehealth.com.au/en/student-visa-oshc/  

 

 یایاں بروقت نہیں کرتے یگاگر آپ ادائ۔ لہذا اپنا کّور احتیاط کے ساتھ ہمہ وقت برقرار رکھیںشرط ہے،  یکا یک ےیزورکھنا  OSHCچونکہ 

نادہندہ ہونے کے دوران آپ نے جو  یکنل یںرکھ سکتے ہ یجارتو دوبارہ  کّورآپ اپنا اس صورت میں تو  یںکرانا بھول جاتے ہ یدتجد یک کّور

 ۔کرنے کے اہل نہ ہوںدائر  یدعو یےلان کے آپ خدمات حاصل کی ہیں، ہوسکتا ہے کہ 

 یںمعلوم کر یہمطلع کر کے از جلد کار کو جلد  یمہہے، تو اپنے ب یہوجات یلوقت تبد یبھ یکس یتاہل یئرک یڈیم یا یثیتح یک یزاآپ کے و اگر

اہل رکھنے کے   OSHCہے، تو پھر آپ  یمدت ختم ہوجات یکے یزوکے اسٹوڈنٹ ہے۔ جب آپ موزوں  یاب بھکا درجہ  کّور ےآپ ک یاکہ آ

 ۔یںسکتے ہپر جار پالن کوّ  یلتھہ یٹرزوز یزاوورس یاپر  کّورکے  یوںرہائشایسی صورت میں آپ رہتے۔  یںنہ

 

 

 ہیں دستیاب پر ombudsman.gov.au سائٹ ویب معلومات مزید

 کے معامالت انفرادی پر معلومات کردہ پیش میں اس سے، وجہ اس۔ ہے گئی کی جاری پر طور کے رہنمائی ایک صرف دستاویز یہ: کریں نوٹ کرم براہ
 نتیجہ کے کرنے انحصار پر دستاویز اس۔  سمجھا جانا چاہئے مشورہ قانونی متبادل یااور نہ ہی اسے  چاہیئے جانا کیا نہیں انحصار مشورہ قانونی بطور لیے
۔ ہے نہیں دار ذمہ کا گھاٹے یا نقصان کے قسم کسی والے کوہونے آپ رہتے ہوئے، میں حد جائز زیادہ سے زیادہ پر طور قانونی، محتسب مشترکہ دولت میں

 ۔کریں رجوع سے سازی قانون برائے ریجسٹر وفاقی کرم براہ لیے، کے وںجرید ترین تازہ کے قوانینذکرشدہ 

 

http://www.ahmoshc.com/
http://www.overseasstudenthealth.com/
http://www.medibank.com.au/Client/StaticPages/OSHCHome.aspx
http://www.nib.com.au/home/newtonib/overseasstudents/Pages/overseasstudents.aspx
http://allianzassistancehealth.com.au/en/student-visa-oshc/
https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal

