Đến ngày 1 tháng Giêng năm 2016, các chương trình được có
trong Healthy Smiles Ontario gồm:
•
•

•

•
•
•

Phúc lợi nhà khoa dành cho trẻ em tham gia chương trình
Ontario Works;
Phúc lợi nhà khoa dành cho trẻ em tham gia Chương trình
Hỗ trợ Khuyết tật Ontario (Ontario Disability Support
Program);
Các phúc lợi nha khoa dành cho trẻ em tham gia Chương
trình Hỗ trợ Trẻ em có Khuyết tật Nặng (Assistance for
Children with Severe Disabilities Program);
Chương trình Trẻ Em Cần Điều Trị (Children In Need Of
Treatment Program);
Healthy Smiles Ontario; và
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng phòng ngừa
được các cơ sở y tế công cộng địa phương cung cấp.

Ai sẽ hội đủ điều kiện?
Trẻ em và thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống có thể hội đủ
điều kiện nếu:
•
•

Các em là cư dân của tỉnh bang Ontario; và
Các em là thành viên trong hộ gia đình đáp ứng được các
yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập.

Lưu ý: Trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đương nhiên hội đủ điều
kiện và tự động được ghi danh vào chương trình Healthy Smiles
Ontario khi em hay gia đình của em nhận được hỗ trợ từ:
Ontario Works, Chương trình Chăm sóc Tạm thời (Temporary
Care assistance), Chương trình Hỗ trợ dành cho Trẻ em có
Khuyết tật Nặng hay Chương trình Hỗ trợ Khuyết tật Ontario.
Trẻ em và thanh thiếu niên có các chương trình bảo hiểm nha
khoa khác không còn tự động bị loại trừ nữa.
Tôi ghi danh như thế nào?
•
•

•

Truy cập vào trang mạng ontario.ca/healthysmiles
Gọi tới đường dây miễn phí ServiceOntario INFOline theo
số 1-844-296-6306 (điện văn TTY miễn-phí theo số
1-800-387-5559)
Cơ sở y tế công cộng địa phương của quý vị cũng có thể
giúp quý vị ghi danh. Truy cập vào ontario.ca/healthysmiles
để tìm xem cơ sở y tế công cộng nào phục vụ cho khu vực
quý vị sinh sống.

Ngay khi thông tin ghi danh được xác nhận quý vị sẽ nhận được
một chiếc thẻ nha khoa Healthy Smiles Ontario. Thẻ nha khoa
phải được xuất trình cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nha
khoa của quý vị trong mỗi lần đi khám để được chăm sóc nha
khoa theo chương trình.
Con tôi có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc nha khoa, kể cả
chăm sóc nha khoa khẩn cấp ở đâu?
Nếu quý vị có nha sĩ, hãy liên lạc tới văn phòng của họ để hỏi
xem họ có tham gia vào chương trình Healthy Smiles Ontario
hay không. Nếu quý vị không có nha sĩ, hãy liên lạc với cơ sở y
tế công cộng địa phương gần nơi quý vị ở để yêu cầu trợ giúp.
Truy cập vào ontario.ca/healthysmiles để tìm xem cơ sở y tế
công cộng nào phục vụ cho khu vực quý vị sinh sống.
Những dịch vụ nào được bao gồm?
Healthy Smiles Ontario bao trả các lần thăm khám định kỳ tại
một nhà cung cấp dịch vụ nha khoa có giấy phép, ví dụ như một
nha sĩ hoặc chuyên gia vệ sinh răng miệng. Chương trình bao trả
các dịch vụ chăm sóc nha khoa bao gồm kiểm tra định kỳ, vệ
sinh, hàn răng, chụp tia X và lấy cao răng. Các trường hợp chăm
sóc nha khoa khẩn cấp hay cấp cứu cũng được Healthy Smiles
Ontario bao trả.
Tại sao sức khỏe răng miệng lại quan trọng?
Sâu răng và bệnh nha chu có thể gây đau đớn và dẫn tới nhiễm
trùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển của răng trưởng
thành. Cơn đau có thể gây mất ngủ, ảnh hưởng tới khả năng ăn
và có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập và đến trường của
con trẻ. Sức khỏe răng miệng tốt quan trọng đối với lòng tự
trọng, cảm giác vui vẻ và sức khỏe tổng thể của con quý vị.
Phòng ngừa những vấn đề sức khỏe răng miệng trước khi chúng
xảy ra!
Thông tin thêm:
•
•

Hãy truy cập ontario.ca/healthysmiles
Hoặc gọi tới ServiceOntario INFOline:

Đường dây miễn phí: 1-844-296-6306
Số điện văn TTY miễn phí: 1-800-387-5559
Số điện văn TTY chỉ ở Toronto: 416-327-4282
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Healthy Smiles Ontario là gì?
Healthy Smiles Ontario là một chương trình nha khoa miễn phí
dành cho trẻ em và thanh thiếu niên hội đủ điều kiện từ 17 tuổi
trở xuống.

