How to get a MEDICARE?
New Brunswick Medicare is the provincial healthcare plan for all New Brunswick residents. It
provides coverage for most of your basic healthcare services. You can apply at Service NB office at here:
1. 770 Main St, Moncton, NB E1C 1E3

2. 200 Champlain St, Dieppe, NB E1A 1P1
You need to bring:
● Valid Passport
● Canadian Immigration Identification Records and Entry Stamp on their Passport (Work permit)
● Proof of residency1
● Fill out this form https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-FOL-35-5012E.pdf (you can do it
at home or at the Service NB)
After you submit everything at the office, your application will be assessed and you will receive a
medicare card in the mail. Current wait time is 14-16 weeks.

____________________________________________________________________________

Як отримати Medicare (номер медичного страхування)?
New Brunswick Medicare — це провінційний план охорони здоров’я для всіх жителів провінції НБ. Він
забезпечує покриття більшості ваших основних медичних послуг. Ви можете подати заявку в офісі:
1. 770 Main St, Монктон, NB E1C 1E3
2. 200 Champlain St, Dieppe, NB E1A 1P1
Вам необхідно принести:
● Дійсний паспорт
● Канадські імміграційні ідентифікаційні документи та штамп про в’їзд у їхній паспорт (дозвіл
на роботу)
● Довідка про місце проживання2
● Заповніть цю форму https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-FOL-35-5012E.pdf (це
можна зробити вдома або в службі NB)
Після того, як ви подасте все в офісі, ваша заявка буде розглянута, і ви отримаєте медичну картку
поштою. Поточний час очікування 14-16 тижнів.

1

Rental or Lease Agreement (must be signed by landlord & tenant), Utility Bill - not older than 2 months
(phone, energy, cable/satellite, water/sewer), Employment Confirmation - current (pay stub or letter from
employer on company letterhead),Insurance Policy (home, tenant, auto), Stamped void cheque at the
bank
2
Договір оренди або оренди (повинен бути підписаний орендодавцем та орендарем), рахунок за
комунальні послуги - не старше 2 місяців (телефон, електроенергія, кабель/супутник,
вода/каналізація), підтвердження з роботи - поточний (оплата або лист від роботодавця на бланку
компанії ),страховий поліс (житло, орендар, авто), штампований чек в банку

