ੱ ਹੇਠ ਚਲਖੇ
ਜਨਵਰੀ 01, 2016 ਤੋਂ, Healthy Smiles Ontario ਚਵਿ
ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•

•
•
•

Ontario Works ਤਚਹਤ ਬਚਿਆਂ
ਲਈ ਦਦਾਂ
ੱ
ੰ ਸਬਧੀ
ੰ ਲਾਭ;

ਓਨਟੈਰੀਓ ਚਡਸਏਚਬਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਪਗਰਾਮ
ੋ੍
(Ontario Disability
Support Program) ਤਚਹਤ ਬਚਿਆਂ
ੱ
ਲਈ ਦਦਾਂ
ੰ ਸਬਧੀ
ੰ ਲਾਭ;

ਗਭੀਰ
ੰ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਚਿਆਂ
ੱ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ
(Assistance for Children with Severe Disabilities
Program) ਤਚਹਤ ਬਚਿਆਂ
ੱ
ਲਈ ਦਦਾਂ
ੰ ਸਬਧੀ
ੰ ਲਾਭ;

ਇਲਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮਦ
ੰ ਬਚਿਆਂ
ੱ
ਦੇ ਪ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ (Children In Need
Of Treatment Program);
Healthy Smiles Ontario; ਅਤੇ

ਸਥਾਨਕ ਪਬਚਲਕ ਹੈੱਲਥ ਯੂਚਨਟਾਂ ਵਲ
ੱ ੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬਧੀ
ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਚਸਹਤ ਨੰ ੂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ
ੱ
ੰ ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਕਣ
ੌ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੈ?
ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੋ
17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੇ
ੱ ਅਤੇ ਨਜਵਾਨ
ੌ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ:
•
•

ਉਹ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਚਨਵਾਸੀ ਹੋਣ; ਅਤੇ

ਉਹ ਉਸ ਪਚਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਸਬਧੀ
ੰ ਯੋਗ ਪਾਤਰ
ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਨੋਟ: 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੇ
ੱ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੋਗ
ੱ ਉਦੋਂ
ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ Healthy Smiles Ontario ਚਵਿ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੰ ੂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਚਰਵਾਰ ਨੰ ੂ ਚਮਲਦੀ ਹ:ੈ
Ontario Works, ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਭੀਰ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ
ੰ
ਬਚਿਆਂ
ੋ੍
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਗਰਾਮ
ਜਾਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਚਡਸਏਚਬਲਟੀ ਸਪੋਰਟ
ੱ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ। ਚਜਹੜੇ ਬਿੇ
ਦਦਾਂ
ੱ ਅਤੇ ਨਜਵਾਨ
ੰ ਦੇ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱ ਚਖਆ
ੌ
ਤਚਹਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੰ ੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਚਖਆ
ਜਾਂਦਾ।
ੱ
ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
•
•

•

ontario.ca/healthysmiles ’ਤੇ ਜਾਓ

ServiceOntario INFOline ਨੰ ੂ ਟੌਲ-ਫ਼੍ੀ ਨਬਰ
ੰ
1-800-387-5559)
1-844-296-6306 (TTY ਟੌਲ-ਫ਼੍ੀ ਨਬਰ
ੰ
’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਚਲਕ ਹੈੱਲਥ ਯੂਚਨਟ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ੱ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਚਵਿ
ontario.ca/healthysmiles ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ
ੱ ਚਕਹੜੀ ਪਬਚਲਕ ਹੈੱਲਥ ਯੂਚਨਟ ਕਮ
ਇਲਾਕੇ ਚਵਿ
ੰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ Healthy
ੋ ਰਾਮ ਤਚਹਤ ਦਦਾਂ
ੇ
ੰ ਦੀ
Smiles Ontario ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਡ ਚਮਲਗਾ।
ਪ੍ਗ
ੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਡ ਨੰ ੂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੀਆਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਲਣ
੍
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਦਾਨਕ
ਨੰ ੂ ਚਵਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ੰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾ ਤਕ
ਦਦਾਂ
ੱ ਵਕਥੇ
ੱ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਚਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਦਾਂ
ੰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਕਚਲਚਨਕ)
ੰ
ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਚਕ ਕੀ ਉਹ Healthy Smiles
ੋ ਰਾਮ ਚਵਿ
ੱ ਚਹਸਾ
ੱ ਲਦੇ
ੈਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਦਾਂ
ੰ ਦਾ
Ontario ਪ੍ਗ
ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਚਲਕ
ੰ
ਹੈੱਲਥ ਯੂਚਨਟ ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ਕਰੋ। ontario.ca/healthysmiles ’ਤੇ
ੱ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਚਕ ਚਕਹੜੀ ਪਬਚਲਕ ਹੈੱਲਥ ਯੂਚਨਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚਵਿ
ੰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਮ
ਵਕਹੜੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰ ੂ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ੱ ਇਕ
ੱ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਡੈਂਟਲ
Healthy Smiles Ontario ਚਵਿ
ੋ ਾਈਡਰ (ਦਦ
੍
ੰ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ),
ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਇਕ ਡੈਂਚਟਸਟ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ
ਪ੍ਵ
ੱ ਦਦ
ੰ ਦੀ ਜਾਂਿ,
ਹਾਈਜੀਚਨਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਚਵਿ
ੰ ਭਰਨਾ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੇਚਲਗ
ੰ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹਨ। ਮੂੰ ਹ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ, ਦਦ
ੰ ਸਮਚਸਆਵਾਂ
ੱ
ਚਸਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਚਥਤੀ ਸਬਧੀ
ਵੀ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Healthy Smiles Ontario ਚਵਿ
ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਕਉਂ ਅਵਹਮ ਹੈ?
ੱ ਬਹੁਤ
ੰ ਦੀਆਂ ਖੋੜਾਂ (ਕੈਵਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਮਸੂਚੜਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਚਵਿ
ਦਦਾਂ
ੰ
ਦਰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਗਭੀਰ
ਛੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਚਜਸ
ੰ ਦੇ ਚਵਕਾਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਨੀਂਦ
ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਦਦ
ੱ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ
ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਬਿੇ
ੱ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਿਆਂ
ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ,
ਚਸਹਤਮਦ
ੰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਚਹਸਾਸ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਸਮੁੱ ਿੀ ਚਸਹਤ ਲਈ ਮੂੰ ਹ ਦੀ
ਚਸਹਤ ਦਾ ਿਗਾ
ਦੇ
ੰ ਹੋਣਾ ਅਚਹਮ ਹੈ। ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਚਸਹਤ ਸਬਧੀ
ੰ ੰ ਸਮਚਸਆਵਾਂ
ੱ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੋ!
ਹੋਰ ਿਧ
ੱ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
•
•

ontario.ca/healthysmiles ’ਤੇ ਜਾਓ

ਜਾਂ ServiceOntario INFOline ਨੰ ੂ ਕਾਲ ਕਰੋ:

ਟੌਲ-ਫੀ਼੍: 1-844-296-6306
TTY ਟੌਲ-ਫੀ਼੍: 1-800-387-5559
ਵਸਰਫ TTY ਟੋਰੰ ਟੋੋ: 416-327-4282
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Healthy Smiles Ontario ਕੀ ਹੈ?
Healthy Smiles Ontario, 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ
ਪਾਤਰ ਬਚਿਆਂ
ੱ
ਅਤੇ ਨਜਵਾਨਾਂ
ਲਈ ਇਕ
ੱ ਮੁਫ਼ਤ ਡੈਂਟਲ ਪਗਰਾਮ
ਹੈ।
ੋ੍
ੌ

