« »Healthy Smiles Ontarioچیست؟
« »Healthy Smiles Ontarioیک برنامه دندانپزشکی رایگان برای
کودکان و نوجوانان واجد شرایط با سن  17سال و کمتر است.
از تاریخ  1ژانویه  ،2016برنامههای زیرمجموعه
« »Healthy Smiles Ontarioعبارتند از:
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•مزایای دندانپزشکی برای کودکان تحت پوشش «»Ontario Works؛
•مزایای دندانپزشکی برای کودکان تحت پوشش «برنامه انتاریو برای
حمایت از معلولیت» ()Ontario Disability Support Program؛
•مزایای دندانپزشکی برای کودکان تحت پوشش «برنامه مساعدت
انتاریو برای کودکان مبتال به معلولیتهای شدید» (Assistance for
)Children with Severe Disabilities Program؛
•«برنامه کودکان نیازمند درمان» (Children In Need Of
)Treatment Program؛
•«»Healthy Smiles Ontario؛ و
•خدمات پیشگیرانه بهداشت دهانی که توسط واحدهای بهداشت عمومی
محلی ارائه میشود.
چه کسانی واجد شرایط هستند؟
کودکان و نوجوانانی که  17سال و کمتر سن دارند با رعایت این شروط:
•ساکن انتاریو باشند؛ و
•عضو خانوادهای باشند که درآمد آن مطابق با شرایط است.
توجه :کودکانی که  17سال و کمتر سن داشته باشند به صورت
خودکار واجد شرایط شناخته میشوند و به صورت خودکار نیز هنگام
دریافت این خدمات ،در « »Healthy Smiles Ontarioثبت نام
میگردند « ،»Ontario Works« :مساعدت موقت در مراقبتها»
(« ،)Temporary Care Assistanceمساعدت برای کودکان مبتال به
معلولیتهای شدید» یا «برنامه انتاریو برای حمایت از معلولیت» .کودکان
و نوجوانان تحت پوشش سایر بیمههای دندانپزشکی دیگر به صورت
خودکار از این برنامه مستثنی نمیشوند.
چگونه باید ثبت نام کنم؟
•به نشانی  ontario.ca/healthysmilesرجوع کنید
•با خط رایگان  ServiceOntario INFOlineبه شماره
 TTY( 1-844-296-6306رایگان به شماره )1-800-387-5559
تماس بگیرید.
•واحد بهداشتی عمومی محل نیز میتواند در امر ثبت نام به شما کمک
کند .جهت اطالع از واحد بهداشت عمومی منطقه خود ،از وبسایت
 ontario.ca/healthysmilesدیدن کنید.

پس از تأیید ثبت نام ،یک کارت دندانپزشکی «Healthy Smiles
 »Ontarioدریافت خواهید کرد .برای بهرهمندی از مراقبتهای
دندانپزشکی تحت پوشش این برنامه ،باید این کارت دندانپزشکی را در
هر ویزیت به ارائهدهنده خدمات دندانپزشکی ارائه دهید.
خدمات مراقبت از دندان ،از قبیل مراقبتهای دندانپزشکی اورژانسی ،در
چه مراکزی به فرزند من ارائه میشود؟
اگر دندانپزشکی را میشناسید ،با مطب وی تماس بگیرید و بپرسید
عضو « »Healthy Smiles Ontarioهست یا خیر .اگر دندانپزشکی
را سراغ ندارید ،از واحد بهداشت عمومی در محل خود کمک بگیرید.
جهت اطالع از واحد بهداشت عمومی منطقه خود ،از وبسایت
 ontario.ca/healthysmilesدیدن کنید.
چه خدماتی تحت پوشش قرار دارد؟
« »Healthy Smiles Ontarioویزیتهای معمول یک ارائهدهنده
مجاز خدمات دندانپزشکی مانند دندانپزشک یا کمک دندانپزشک را
پوشش میدهد .از جمله خدمات دندانپزشکی تحت پوشش عبارتند از
چکآپ ،تمیز کردن ،پر کردن ،رادیولوژی و جرمزدایی .مشکالت
اورژانسی یا اضطراری مرتبط با بهداشت دهانی نیز تحت پوشش
« »Healthy Smiles Ontarioقرار دارد.
چرا بهداشت دهانی اهمیت دارد؟
کرمخوردگی و بیماریهای لثه ممکن است دردناک باشد و منجر به
عفونتهای جدی شود و در رشد دندانهای بزرگساالن تأثیر بگذارد .درد
میتواند موجب بیخوابی شود ،در خورد و خوراک کودک تأثیر بگذارد
و توانایی یادگیری و مدرسه رفتن کودک را نیز تحتالشعاع قرار دهد.
بهداشت دهانی مناسب برای عزت نفس ،حس سالمت و بهداشت عمومی
فرزند شما ضروری است .پیش از این که مشکالت بهداشت دهانی به
وجود آید از آنها پیشگیری کنید!
اطالعات بیشتر:
•از وبسایت  ontario.ca/healthysmilesدیدن کنید
•یا با  ServiceOntario INFOlineتماس بگیرید:
رایگان1-844-296-6306 :
 TTYرایگان1-800-387-5559 :
 TTYفقط تورنتو416-327-4282 :

